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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Intimação

Solicitação: 145529 Solicitantes: Jandira Sousa Santos de Oliveira e Luis 

Carlos de Oliveira. Advogado: Wesley Rodrigues Arantes OAB MT 15.513. 

Certidão: Intimo o advogado das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

colacionar ao termo de audiência de ratificação cópia do acordo referente 

à guarda e pensão alimentícia dos filhos referente aos autos código 53503 

3ª Vara, para que após a juntada, o termo de acordo seja encaminhado ao 

órgão ministerial para manifestação.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003377-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003377-65.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ZELIA GOMES DA SILVA REQUERIDO: MARCO AURELIO DE 

ALMEIDA Vistos. Analisando os autos, diante das circunstâncias fáticas 

que envolvem o caso, antes de apreciar os pedidos da parte autora 

quanto a designação de audiência para a oitiva de Tarcísio e demais 

pedidos (juntada de relatórios do atendimento da autora, bem como a 

concessão do direito de vistas, caso não seja deferido o pedido de busca 

e apreensão do menor), feitos em sua última petição, entendo que, neste 

momento, para averiguar as reais condições em que se encontra o menor, 

se o mesmo, está ou não em situação de risco, bem como as condições 

dos genitores para exercer os cuidados que lhes são inerentes quanto ao 

dever de cuidar, é imprescindível à realização de estudo psicossocial. 

Assim, DETERMINO que a equipe multidisciplinar proceda, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, o estudo psicossocial na residência da autora, bem 

como na do requerido, apresentando a este Juízo relatório 

pormenorizando da situação, descrevendo tudo o que for imprescindível 

para subsidiar a decisão judicial em relação ao pedido de busca e 

apreensão do menor Wendell Marcos Gomes de Almeida, devendo a 

equipe inclusive ouvir o filho do casal. Juntado o referido estudo, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se, requerendo o que entenderem de direito. Decorrido o 

prazo, com ou sem as manifestações, CERTIFIQUE-SE. Em seguida, 

abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para parecer, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 7º de fevereiro de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000050-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ISIDORA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Requerida, 

nos termos do processo acima indicado, para que efetue o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 898,18 (oitocentos e noventa e 

oito reais e dezoito centavos), ao teor da Certidão sob Id 11900788, no 

prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000331-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA LOURENCO (EXEQUENTE)

J. M. L. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL DE ARAUJO LIMA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000331-05.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: JULIANA MARIA LOURENCO e outros Advogado(s) do 

reclamante: ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA EXECUTADO: 

EMANUEL DE ARAUJO LIMA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de 

sentença ajuizada por João Manuel Lourenço Lima, representado por sua 

genitora Juliana Maria Lourenço, assistido pela Defensoria Pública 

Estadual contra Emanuel de Araújo Lima, já qualificados. O pedido inicial 

veio instruído com diversos documentos. Após o recebimento da inicial, o 

exequente informou nos autos que o executado efetuou o pagamento 

integral do débito, pedindo pela extinção do feito (ID 11574849). Instado a 

se manifestar, o Ministério Público opinou pela extinção do feito (ID 

11711806). Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o 

seu objetivo, consoante informação do exequente de que o executado 

efetuou o pagamento do débito alimentar objurgado. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 924, II, do 

CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação. Custas pela parte 

executada. Sem condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 26 de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132144 Nr: 6302-22.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Bilibio -Espólio, Alisson de Freitas Bilibio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Hideo Tanaka

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Ação Cominatória, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do atual Código de Processo Civil, para AUTORIZAR o Detran/MT a 

realizar a transferência da propriedade do veículo Fiat Uno Mille, placa 

NBZ1929, renavam 137434804 para o seu atual possuidor, Daniel Ricardo 

Ferreira, CPF n. 004.575.291-56), mediante o pagamento das taxas 

pertinentes, e realização do procedimento de vistoria, por parte do 

Requerido.Em consequência, determino a entrega do mandado de 

autorização judicial de transferência de veículo diretamente ao requerido, 

na pessoa de se patrono, o qual deverá comprovar nos autos o seu 

protocolo e o pagamento das taxas pertinentes junto ao Detran, no prazo 

de 30 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Ademais, determino a averbação junto ao 
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Detran (certificado de registro do veículo) da compra e venda celebrada 

entre Valmir Bilibio e Luiz Hideo Tanaka, eis que a compra e venda foi 

realizada no ano de 2013. Dessa forma, a partir do exercício de 2014, os 

tributos inerentes à propriedade do veículo, deverão recair em nome do 

Requerido, até que haja sua transferência para Daniel Ricardo Ferreira, 

CPF n. 004.575.291-56. Em razão da sucumbência, condeno o Requerido 

ao pagamento das custas e despesas processuais, sendo incabível sua 

condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, eis que a 

Autora é assistida pela Defensoria Pública deste Estado. Nesse ponto, nos 

termos da jurisprudência firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, MODIFICO o meu posicionamento anterior, para o fim de AFASTAR 

a condenação do vencido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, 

quando o vencedor for assistido pela Defensoria Pública.Com efeito, a 

partir da EC n. 80/2014, a qual estendeu à Defensoria Pública as 

prerrogativas inerentes à Magistratura e ao Ministério Público, não mais se 

justifica a condenação de ente público diverso (ao Estado) ao pagamento 

desta verba.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132144 Nr: 6302-22.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Bilibio -Espólio, Alisson de Freitas Bilibio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Hideo Tanaka

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 Vistos etc.

Recebo o presente recurso.

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

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

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

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

INTIME-se o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá argüir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-se 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do 

art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no item 2.3.20 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 152235 Nr: 2140-13.2017.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR, FdCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJR

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Ante o teor da petição de fl. 25/25v, por meio da qual o Ministério Público 

pugna pela extinção do feito em virtude do pagamento integral do débito a 

que se referem os presentes autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores 

vinculados a conta judicial para a conta indicada à fl. 23 para a conta 

bancária de titularidade da representante do exequente.Isento de custas e 

despesas processuais.Cumpra-se expedindo o necessário.Certificado o 

trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao arquivo, observadas as 

formalidades legais.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115657 Nr: 3955-50.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Silva do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade por Maria Silva do 

Nascimento em desfavor Instituto Nacional do Seguro Social.

À fl. 49, declarada aberta a audiência, verificou-se a ausência da parte 

autora, e a presença de seu causídico, o qual requereu a suspensão do 

feito por 30 (trinta) dias, visando a localização de sua constituinte.

Decorrido o prazo de suspensão, o patrono da parte autora peticionou à fl. 

52, requerendo a extinção do feito, haja vista que não localizou a 

requerente, demonstrando o desinteresse da parte autora.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Verifico que a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu dever 

processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66913 Nr: 6384-63.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCEMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdAPL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Guidoni Filho - 

OAB:146997, Denize Viudes Simão - OAB:5.618-MT, Izaias Ferreira 

de Paula - OAB:71291, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Fontoura Baganha - 

OAB:MT 13.050, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT, 

Rodrigo Agustini - OAB:MT/12.500A

 Vistos.

DEFIRO o pedido de consulta, o qual será realizado por meio do sistema 

Infojud, das declarações do imposto de renda das executadas, relativas 

aos 3 (três) últimos exercícios fiscais.

Em virtude de conter informações sigilosas, deve o feito tramitar sob 

segredo de justiça.

Independentemente do resultado, intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos extratos que restarão 

juntados nas páginas adiante, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103975 Nr: 5728-04.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrotelis Comercio de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Pereira Costa - 

OAB:288.660/SP, Braz Pesce Russo - OAB:SP 21.585, Carolina 

Alquezar - OAB:267.618/SP, Eduardo Garcia Nogueira - 

OAB:279.536//SP, Emiliano Matheus Bortolotto Beghini - 

OAB:286/992, Idelma Carina Jordão - OAB:256.246/SP, Jack Izumi 

Okada - OAB:SP 90.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Deixo de realizar pesquisa via sistema BACENJUD, eis que o CNPJ 

informado na inicial não pertence à empresa executada, conforme segue o 

comprovante em anexo.

 Ante o exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 
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dias, manifestar-se nos autos, informando os dados da parte executada, 

bem como requerer o que entender de direito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115228 Nr: 3590-93.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procon - Coordenadoria Municipal de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nextel Telecomunicações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15.104-A/MT

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

com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

consequência REVOGO a decisão de fls. 92/98, declarando plenamente 

exigível o crédito tributário representado pela multa ora impugnada.Custas 

processuais já recolhidas pela Autora, sendo que, pela sucumbência, 

condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa.Intimem-se.Após o transito em 

julgado, para o cumprimento da sentença, quanto à verba honorária, 

necessário o requerimento expresso do Requerido, nos termos do artigo 

523 e ss do atual Código de Processo Civil.Dessa forma, caso nada seja 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito, ao ARQUIVO, com 

as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35576 Nr: 1273-40.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODOPEL- COMÉRCIO DOBRI DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT/14.250-A

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, a recair sobre as partes executadas 

Codopel Comercial Dobri de Petroleo Ltda-ME e demais indicadas.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via Bacenjud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente à fl.465/466.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2704 Nr: 231-68.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Rocha Pelicioni Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - 

OAB:MT 3.528-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente para que no prazo de 10 (dez) dias apresente 

demonstrativo de débito atualizado.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132197 Nr: 6333-42.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Roberto Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireni Fernandes da Costa Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/O, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias sucessivos, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a 

necessidade da prova pretendida, para posterior prolação do despacho 

saneador ou julgamento antecipado da lide, se for o caso.

 Transcorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30929 Nr: 1408-86.2004.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Veloso de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Transcorrido mais de 05 (cinco) anos do arquivamento dos autos, com 

fundamento no § 5º do artigo 921 do CPC/15, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca de eventual 

prescrição intercorrente.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 3900-12.2008.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Aparecido Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Arruda de Moura 

Apoitia - OAB:11896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Transcorrido mais de 05 (cinco) anos do arquivamento dos autos, com 

fundamento no § 5º do artigo 921 do CPC/15, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca de eventual 

prescrição intercorrente.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.
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Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125911 Nr: 2931-50.2015.811.0007

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa Lima - 

OAB:5956/RO, Maria José do Nascimento - OAB:17972-O/MT

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

OAB:12083/MT

 Vistos.Trata-se de execução de sentença de obrigação de fazer 

decorrente de homologação de acordo em ação de divórcio proposta por 

Marli Inês Soehn Weber em face de Mauro Weber, ambos devidamente 

qualificados.A sentença homologatória foi proferida às fls. 187/188.O 

executado às fls. 200 requereu a intimação da exequente, para esta quitar 

os débitos fiscais referentes aos veículos da propriedade da parte 

exequente.Às fls. 204/205 a parte exequente informou o descumprimento 

do acordo, requerendo a execução deste.É o relatório do essencial. 

DECIDO.Primeiramente, diante do acordo entabulado entre as partes, 

DEFIRO o pedido de fls. 200, assim, INTIME-SE a exequente para quitar os 

débitos fiscais decorrentes do ano de 2017, dos veículos descritos às fls. 

193 (Scania/G 400, placa NUE-4152 e Reboque, placa NUG-9882).Quanto 

ao pedido de fls. 204/205, vale antes de apreciá-lo fazer uma breve 

explanação sobre a regularização processual do polo ativo. Pois bem, o 

patrono da parte exequente, às fls. 176, substabeleceu sem reserva de 

poderes a advogada Dra. Maria José do Nascimento e por regra, esta 

modalidade de substabelecimento transfere os poderes outorgados ao 

substabelecido, neste sentido:No caso em apreço, o causídico que 

subscreveu o petitório de fls. 204/205, não possui mais legitimidade, uma 

vez que o substabelecimento sem reserva de poderes equivale à renúncia 

a procuração.Quanto à revogação de fls. 191, tal peça é endereçada ao 

Dr. Carlos Eduardo Barbosa Lima, no entanto, tal advogado em nenhum 

momento participou de algum ato neste procedimento, muito menos lhe fora 

outorgado ou substabelecido poderes.Neste sentido, a fim da 

regularização processual, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente instrumento procuratório 

nos autos, sob pena das incursões do art. 76, § 1º, inciso I, do 

CPC/15.Consigno que no ato da intimação, a parte exequente deverá ser 

cientificada que deve arcar com os débitos oriundos dos veículos, nos 

moldes da sentença de fls. 187/188.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 69153 Nr: 2126-73.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, Isabela Lunardon - 

OAB:MS/13.781, Paulo Roberto Canhete Diniz - OAB:13239-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação das partes acerca do 

retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça, para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115228 Nr: 3590-93.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procon - Coordenadoria Municipal de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nextel Telecomunicações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15.104-A/MT

 Ante o exposto:1) CHAMO O FEITO A ORDEM anulando todos os atos 

posteriores a sentença e, por conseguinte, o prazo recursal decorrerá a 

partir da intimação da parte, acerca da presente decisão.2) DEFIRO o 

pedido de intimações a serem endereçadas ao advogado Dr. Carlos 

Fernando Siqueira Castro, assim, RETIFIQUE-SE o Sistema Apolo e 

consequentemente a capa dos autos.2.1) INTIME-SE o causídico da parte 

autora via DJE, observando-se o disposto no art. 272, § 2°, do CPC/15. 3) 

INTIME-SE a autarquia municipal do presente. CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141702 Nr: 3896-91.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva, Jessíca Aparecida da Silva 

Bervian - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanilda Maria Rado Barbosa, Gilberto Alves 

Pereira

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

OAB:17972-O/MT, Nilce Delha Oliveira da Silva - OAB:MT/18138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para resposta 

da Requerida Evanilda Maria Rado Barbosa, citada em Carta Precatória 

sob Fl. 94-V; II) intimar a Parte Requerente para manifestar-se acerca da 

Correspondência Devolvida à Fl. 95, tendente a citar o Requerido Gilberto 

Alves Pereira, apresentando endereço atualizado no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 122516 Nr: 901-42.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelene Galdino da Silva

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

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

patrono/procurador DAS PARTES para manifestarem nos autos, em 15 

(quinze) dias, acerca do cálculo elaborado, encartado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61609 Nr: 1674-97.2009.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Cabral de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT, Silvia 

Jociane Leite Branco - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

patrono/procurador da parte autora para manifestar-se nos autos, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125526 Nr: 2672-55.2015.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rosa Gonzaga dos Anjos

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:7.394/MS, LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:MS8270, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:6.611/MS, Nelson da Costa Araujo Filho - OAB:3.512/MS

 "Ex positis", JULGO IMPROCEDENTE a ação de cobrança de indenização 

de seguro obrigatório - DPVAT proposta por Rosa Gonzaga dos Anjos 

contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A., tendo em 

vista o devido recebimento por via administrativa, motivo pelo qual, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.CONDENO a parte 

autora em custas e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sob o valor 

da causa, nos moldes do art. 85, § 2°, inciso IV, ficando, contudo, 

SUSPENSA sua cobrança em virtude da demandante ser beneficiária da 

Assistência Judiciária Gratuita (art. 98, § 3°).Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110249 Nr: 5814-38.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanuza Domingos do Nascimento

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/procurador 

da parte autora para manifestar-se nos autos, acerca do término do prazo 

de suspensão, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66962 Nr: 66-30.2010.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/procurador 

da parte autora para manifestar-se nos autos, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 25814 Nr: 2861-53.2003.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite - Espólio, Mirelle Cristina 

Leite Sanchez, Andrea Cristina Leite, Carlos Roberto Leite, Elaina Cristina 

Leite

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

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

- OAB:6205, Fernanda de Freitas Rosa - OAB:9.028-B / MT, Lucíola 

Moreschi Passaneli - OAB:21.371, Melissa Sarzi Sartori Azevedo - 

OAB:7.914 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Carlos Roberto da Costa 

Leite em face do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos autos.

Com a notícia do óbito do autor, às fls. 203 foi determinado o arquivamento 

do feito.

Às fls. 206 os herdeiros do “de cujus” se manifestaram nos autos, 

requerendo a habilitação dos mesmos.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

1) Considerando a notícia do falecimento da parte autora (certidão de óbito 

fls. 211), nos termos dos artigos. 687 e 688 do CPC/2015, DEFIRO a 

habilitação dos herdeiros necessários: Mirelle Cristina Leite Sanchez, 

Andreia Cristina Leite, Elaine Cristina Leite, e Carlos Roberto Leite.

 1.1) Em razão da habilitação dos herdeiros, RETIFIQUE-SE o Sistema 

Apolo, bem como a capa dos autos alterando o polo ativo da demanda.

2) INTIME-SE o requerido acerca da habilitação dos herdeiros.

3) DEFIRO o pleito tocante a carga dos autos para extração de cópias, que 

deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias.

4) Transcorrido o prazo do item anterior, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63973 Nr: 3175-86.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderito Alves da Rocha

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

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

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

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

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença proposto por Alderito Alves da Rocha 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados.

Às fls. 90 o patrono da parte autora informou o falecimento do exequente, 

bem como pugnou pela habilitação da esposa do "de cujus", Sra. Iraci 

Ribeiro da Rocha (certidão de óbito às fls. 95).

Às fls. 99, deferida a habilitação da Sra. Iraci.

A parte exequente requereu a execução da sentença (fls. 122/123).

 Às fls. 127-v, a requerida se manifestou nos autos, informando a morte 

do exequente, requerendo a suspensão do procedimento, com o intuito de 

habilitar os demais herdeiros do autor.

É o relatório do necessário. Decido.

Pois bem, a parte exequente requer a execução da sentença, porém, 

obstante ao prosseguir do feito, denoto irregularidade no procedimento, 

pois, na certidão de óbito do exequente, fora declarado que este teria 12 

(doze) filhos, dos quais 08 (oito) ainda estavam vivos na confecção da 

certidão de óbito.

Assim, a fim de regularizar a situação processual, e vislumbrando 

possíveis herdeiros (filhos), na forma do art. 313, inciso I e art. 689, 

ambos do CPC/2015, SUSPENDO o processo por sessenta (60) dias.

Por essa razão:

1) INTIME-SE o advogado do autor para que, no prazo de trinta (30) dias, 

regularize o polo ativo da presente demanda, procedendo à habilitação 

dos respectivos herdeiros, trazendo, para tanto, os documentos 

necessários, inclusive certidão emitida pelo INSS, constando a existência, 

ou inexistência, de dependentes habilitados à pensão por morte.

 2) Após cumprido o item anterior, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 

cinco (05) dias, manifestar-se acerca do pedido de habilitação (art. 690 do 

CPC/2015).

3) Por fim, decorrido o prazo de suspensão, cumpridas as determinações 

anteriores, ou decorrido o prazo para tanto, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30152 Nr: 1166-30.2004.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcina Florença da Silva, Mariza da Silva Pereira, 

Marilene Flor da Silva, Mauricio Flores da Silva, Marinalva Flores Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Observa-se que os valores devidos e não pagos a segurada falecida 

poderão ser percebidos pelos seus dependentes ou sucessores, desde 

que, evidentemente, provada essa condição, independentemente de 

inventário ou arrolamento. Ressalvo, oportunamente, que consta na 

certidão de óbito da requerente (fls. 313), que ela deixou 04 (quatro) filhos 

vivos e cumpre frisar que os herdeiros na forma da lei civil somente serão 

declarados habilitados quando da ausência de dependente previdenciário, 

ou seja, nesse caso, se torna imprescindível a apresentação de certidão 

emitida pelo INSS, constando a existência, ou inexistência, de 

dependentes habilitados à pensão por morte.Assim, diante do teor da 

cópia da certidão de óbito de fls. 313, na forma do art. 313, inciso I e art. 

689, ambos do CPC/2015, SUSPENDO o processo por 60 (sessenta) 

dias.Por essa razão:1) INTIME-SE a advogada da autora para que, no 

prazo de trinta (30) dias, regularize o polo ativo da presente demanda, 

procedendo à habilitação dos respectivos herdeiros, trazendo, para tanto, 

os documentos necessários, inclusive certidão emitida pelo INSS, 

constando a existência, ou inexistência, de dependentes habilitados à 

pensão por morte. 2) Após cumprido o item anterior, INTIME-SE o requerido 

para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar-se acerca do pedido de 

habilitação (art. 690 do CPC/2015).3) Por fim, decorrido o prazo de 

suspensão, cumpridas as determinações anteriores, ou decorrido o prazo 

para tanto, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

necessárias.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131842 Nr: 6146-34.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Causídicos, para manifestar-se quanto à Diligência Negativa na Carta 

Precatória (Fl. 77-V), no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7796 Nr: 205-17.1989.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto de Admin Financeira da Previdência e Ass 

Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Alta Floresta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRES GONÇALVES - 

OAB:1342, JOSELAINE ZATORRE - OAB:7449

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade do Recurso de 

Apelação sob Fls. 203/208, interposto pela Parte Exequente, ora Apelante; 

II) intimar a Parte Executada para, nos termos do Art. 1.010, §1º do CPC, 

apresentar Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61920 Nr: 1118-95.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. Castro - Engenharia e Arquitetura - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

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

OAB:SP/378970

 Vistos em correição.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal de Alta Floresta/MT, em desfavor de H. P. Castro – Engenharia e 

Arquitetura, ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 373 a Exequente peticionou informando que o débito foi quitado 

parcialmente diante do pagamento da obrigação tributária contida na CDA 

n.º 786/2009, requerendo a extinção do feito em relação à aludida 

certidão, bem como o prosseguimento do feito quanto às demais 

obrigações.

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou parcialmente o 

saldo devedor, o processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O feito permanece incólume quanto às demais CDA´s, prosseguindo-se 

por impulso da exequente, que deverá ser INTIMADA para que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias.

Inexistente a condenação do executado ao ônus da sucumbência nesta 

fase procedimental.

Intimem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001552-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS APPA FILHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca do documento de 

ID 11966739, no prazo de cinco (05) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003244-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca do documento de 

ID 11535751, no prazo de cinco (05) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003231-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca do documento de 

ID 11981301, no prazo de cinco (05) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001986-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO GONCALVES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca do documento de 

ID 11717934, no prazo de cinco (05) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002217-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODALIO ALVES BARBOSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca do documento de 

ID 11363273, no prazo de cinco (05) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 112173 Nr: 708-61.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Ferreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT - Universidade do Estado de Mato 

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

de Mato Grosso - OAB:, Willian Cezar Nonato da Costa - 

OAB:OAB/MT 12985

 Vistos,

 PAULO HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS ajuizou o procedimento em tela 

em face da UNEMAT- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a efetivação de sua matrícula no curso de 

bacharelado de engenharia florestal sem a apresentação de documentos 

exigidos pelo polo passivo.

 Relatou que logrou êxito em ser beneficiado com uma vaga no Programa 

de Integração e Inclusão Étnico-Racial da UNEMAT e ao apresentar a 

documentação exigida, faltou a declaração atestando que cursou o ensino 

fundamental e o histórico escolar do ensino médio, documentos que 

seriam disponibilizado pelas respectivas instituições após o prazo 

concedido para a efetivação da matrícula na Universidade, para garantia 

da inserção no mencionado programa.

Entendendo presentes os requisitos, pediu tutela antecipada para sua 

matrícula.

Juntou documentos de fls. 13/19.

À fl. 21, a magistrada contemporânea determinou a emenda para 

complementação da inicial, com a juntada da negativa da UNEMAT em 

realizar a matrícula buscada por meio judicial.

Intimado, o polo ativo informou que a negativa foi apenas verbal.

Por meio da decisão de fls. 22/25-v, este juízo indeferiu o pedido liminar e 

determinou a citação.

 Citada a Universidade apresentou resposta às fls. 27/31, ocasião em que 

registrou que cumpriu as determinações decorrentes do Edital 003/2013, 

no sentido de exigir a documentação pertinente para a efetivação da 

matrícula. Assinalou que o demandante tinha ciência dos requisitos 

necessários ao se inscrever no certame. No mérito, pediu a improcedência 

do pedido. Juntou os documentos de fls. 32/38.

Intimado, o autor não impugnou as argumentações do polo passivo e 

requereu o prosseguimento do feito (fl. 56-v).

Intimados para especificarem provas, os envolvidos informaram o 

desinteresse em outros elementos.

Entendendo pela possibilidade da perda superveniente do objeto, este 

juízo oportunizou a manifestação do autor, que reiterou a petição de fl. 59, 

no sentido de não ter outras provas.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Apesar de ter mencionado a possibilidade da perda superveniente do 

objeto em razão do tempo decorrido (quase o suficiente para conclusão 

do curso em que o autor buscava a matrícula), após a análise das 

argumentações expendidas pelos envolvidos, entendi que é caso de 

julgamento do mérito em razão da matéria alegada.

 Feitos tais registros, verifico que o polo passivo cumpriu o estabelecido 

no edital 003/2013, agindo de forma objetiva e abstrata, pois as normas ali 

constantes direcionaram as condutas de todos os que participaram do 

certame.

Além disso, o edital que possibilitou a partição do polo ativo no concurso 

também impôs as regras para tal contexto e apontou quais os documentos 

seriam necessários para a garantia da vaga que almejava.

 Com tais considerações, entendo que as regras consolidadas no 

documento apresentado às fls. 32/37, não deixaram margem para 

discricionariedade da Universidade, não podendo se falar em 

razoabilidade ou ausência dela no cumprimento do determinado nem em 

tratamento diferenciado para este ou aquele aprovado, principalmente, em 

razão da lógica conclusão de que havia lista de espera.

Por oportuno, trago à tona julgado com relação à força do edital:

52274734 - RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO DE VAGAS REMANESCENTES PARA O CURSO DE MEDICINA 

DA UNEMAT. REGRAS DISPOSTAS EM EDITAL E EM CONSONÂNCIA COM 

A RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A NORMATIZAÇÃO ACADÊMICA DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. UNEMAT. LISTA DE 

PRIORIDADES. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE AS REGRAS DO 

EDITAL QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL 

ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. É certo que, em se tratando de concurso público, 

a competência do Poder Judiciário é limitada ao exame da legalidade das 

normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do 

certame. E mais, é cediço que o Edital de concurso faz Lei entre as partes, 

regendo as normas aplicadas aos candidatos e à administração pública. 

Uma vez inscrito no concurso público, tem-se que o candidato concorda e 

aceita as normas regentes do exame, submetendo-se, portanto, ao edital. 

Assim, não havendo impugnação por parte da impetrante dos itens do 

edital de abertura do seletivo de preenchimento de vagas remanescentes 

no momento adequado, não se mostra razoável a interferência do 

Judiciário para autorizar a realização de alterações, depois de toda a 

publicidade dada à seleção, para atender a interesses de particulares, que 

não apontam sequer uma falha no instrumento convocatório, o que estaria 

a ferir os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, razão pela qual 

deve ser mantida a denegação da segurança, por ausência de direito 

líquido e certo. (TJMT; APL 115208/2015; Cáceres; Relª Desª Vandymara 

G. R. P. Zanolo; DJMT 16/09/2016; Pág. 64).

Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedente o pedido e 

extingo o processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113624 Nr: 2134-11.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso-Detran/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Soares de Amorim 

Silva - OAB:18239/MT, Guilherme Anibal Montenari - 

OAB:17.165/MT, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO 

ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, Laura Amaral Vilela - OAB:9303/MT, 

Lucas Osviani - OAB:13920/MT, Luiz Gustavo Tarraf Caran - 

OAB:14222/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT, 

Mário Márcio de Lara Soriano - OAB:OAB/MT 3.946, Procurador 
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Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:, Rogério Borges Cardoso 

- OAB:17.165/MT

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO PARA DETERMINAR AO DETRAN/MT QUE SE ABSTENHA DE 

COBRAR DE QUALQUER PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 

APREENDIDO EM SEU PÁTIO A TAXA DE ESTADIA EM PRAZO SUPERIOR 

A 30 DIAS.Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119554 Nr: 7170-34.2014.811.0007

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRdO, LASS, ECdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdS, TPLdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Maria Domingues 

Marquezini - OAB:15852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos,

 Defiro os pedidos ministeriais e decido:

 1 – Determino a realização de estudo psicossocial com os autores e a 

criança, devendo a equipe desta comarca anotar tudo que entender 

pertinente.

 2 – Designo audiência de instrução para o dia 12/04/2018, às 17h pra 

inquirição dos autores.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 124293 Nr: 1980-56.2015.811.0007

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: James Rodrigo Colodel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

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

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 Por meio da decisão de fls. 106/109, a magistrada contemporânea deferiu 

o pedido liminar e determinou a intimação para oferta de informações, nos 

seguintes termos: “I) DEFIRO a liminar pleiteada, ante a existência de 

requisitos necessários à sua concessão, para DETERMINAR que o 

impetrado, no prazo de trinta (30) dias, PROCEDA À NOMEAÇÃO E POSSE 

do candidato James Rodrigo Colodel, no cargo de Engenheiro Florestal do 

Município de Alta Floresta/MT, a fim de preencher a segunda vaga criada 

pelo concurso público local de edital nº 001/2012. II) NOTIFIQUE-SE a 

autoridade apontada como coatora do conteúdo da petição inicial, 

ENVIANDO-LHE a segunda via apresentada com as cópias dos 

documentos, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as 

informações (artigo 7º, I, Lei nº 12.016/09)”.O município de Alta Floresta 

informou que houve perda do objeto em razão do impetrante ter sido 

convocado. Após, o MPE manifestou pelo julgamento de procedência. Por 

meio da petição de fls. 129/130, o município informou que após a 

convocação, o impetrante pediu a prorrogação do prazo para posse, 

contudo, ultrapassado o prazo, o mesmo não compareceu e sem previsão 

legal, pediu novamente a elasticidade do lapso temporal para sua posse, o 

que tornou o ato de convocação sem efeito, razão pela qual pediu a 

improcedência do pedido e a revogação da liminar.Intimado, o autor não 

manifestou, quedando-se inerte. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. A inércia do polo ativo em tomar posse no cargo para o qual foi 

aprovado e pediu a concessão de medida judicial liminar para tal, bem 

como o silêncio ao ser intimado para manifestação autorizam a conclusão 

de que não possui mais interesse processual no feito. Diante disso, 

reconheço ausência superveniente do interesse de agir e, nos termos do 

art. 485, VI do CPC, extingo o processo. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 129692 Nr: 4969-35.2015.811.0007

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos,

Defiro o pedido ministerial e designo audiência de instrução para o dia 

26/04/2018, às 16h30 min, devendo os envolvidos apresentarem o rol de 

testemunhas (se tiverem), até 20 dias antes da solenidade, caso já não 

conste nos autos. Consigno que os autores e a criança serão inquiridos.

 Às providências para a solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118872 Nr: 6619-54.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zélia Candida da Silva Ferreira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, NOMEIO a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

CRM/MT 4232, para efetuar perícia médica na parte autora, 

independentemente de compromisso, com base no artigo 468, do Código 

de Processo Civil em vigência.Ainda, ante a imensa dificuldade em obter o 

aceite de médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes é 

atribuído, como denota-se pelas negativas constantes nestes autos, 

MAJORO os honorários periciais anteriormente fixados para R$ 400,00 

(quatrocentos reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 

305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e 

efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC).A secretaria deverá providenciar a 

intimação da perita para que esta designe data para o comparecimento da 

autora para o exame, com tempo suficiente para intimação 

desta.Informada a data por qualquer meio, intime-se o polo ativo, 

constando o local e horário para sua apresentação.O mandado destinado 

à médica deverá ser instruído com cópia da presente decisão e da que 

formulou quesitos, que deverão ser respondidos. O laudo deverá ser 

apresentado em até 30 dias após o exame.Com a perícia, intimem-se os 

envolvidos para manifestação em três dias e conclusos. Ciência às partes 

desta decisão. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119372 Nr: 7046-51.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severino Justino da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que a perita não apresentou laudo com 

respostas aos quesitos.

 Diante disso, acolho as argumentações do INSS e determino a intimação 

da profissional para responder às indagações apresentadas nos autos (o 

mandado deverá ser acompanhado dos quesitos) e, desde já, 

considerando o baixo valor arbitrado, fato que tem impedido a aceitação 

do ônus pelos médicos atuantes nesta comarca, consoante várias 

renúncias apresentadas, majoro os honorários para R$ 400,00 

(quatrocentos reais).

 Caso haja necessidade de novo contato com a parte autora, informação 

que será fornecida pela perita, já determino que a mesma apresente uma 

data para o contato, com tempo hábil para intimação do demandante.

 Com a data, a secretaria, independentemente de despacho, providenciará 

a intimação o polo ativo para comparecer no local e hora designados, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 13 de 1163



munido de todos os exames que possuir.

O Laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia.

Com o laudo juntado (respondendo a todos os quesitos), intimem-se os 

envolvidos para manifestação em até três dias, providencie o necessário 

para o pagamento dos honorários periciais e conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 142464 Nr: 4349-86.2016.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sebastião do Amaral, Jusinei Ortiz de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jusinei Ortiz de Carvalho, José Sebastião do 

Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/OAB MT

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls.306/307.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 55301 Nr: 7285-02.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Compensados Madeseik Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrianne Farias Targa - 

OAB:11331/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Caroline de Oliveira Florêncio - OAB:OAB/MT 

10467, Eladio Miranda Lima - OAB:86235, Elen Marques Souto - 

OAB:73109, Eurico de Jesus Teles Neto - OAB:OAB/RJ121935, Mário 

Cardi Filho - OAB:3.584-A, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 056/07, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte 

autora, acerca da certidão adiante transcrita, bem como no prazo de 10 

dias, efetuar o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, 

juntando cópia do recolhimento nos autos, para posterior distribuição da 

Carta Precatória com a finalidade de penhora, na Comarca de Cuiabá-MT, 

nos termos do Art. 389 da CNGC conforme segue: " Art. 389. No caso de 

expedição de carta precatória entre comarcas do Estado de Mato Grosso, 

as custas serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site www.tjmt.jus.br = 

emissão de guias online."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113021 Nr: 1595-45.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena de Rezende Cesar

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do laudo 

pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 116724 Nr: 4902-07.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Baccarin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do laudo 

pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 114369 Nr: 2813-11.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igreja Batista Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Móveis ( Extraluz Moveis e 

Eletrodomésticos Ltda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:15523/MT

 2 – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.3 – 

EXTINGO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.4 – Pela sucumbência recíproca, as custas e os honorários fixados 

em 10% do valor atualizado da causa serão rateados pelas partes, sendo 

vedada a compensação (art. 85, §14º, CPC).Havendo trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em 15 dias, certifique-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 108600 Nr: 4054-54.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizete da Cruz Nascimento, DWdCN

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Elizete da Cruz Nascimento ajuizou demanda em face do INSS, 

objetivando o recebimento de benefício previdenciário em razão do 

falecimento de Antônio NascimentoNarrou que era casada com o “de 

cujos” desde setembro de 2000 e que o marido era segurado do RGPS, 

pois sempre trabalhou com a carteira assinada. Acrescentou que 

dependia financeiramente do mesmo, contudo teve seu pedido 

administrativo negado. Entendendo presentes os requisitos, pediu a 

concessão de tutela antecipada. Juntou documentos de fls. 13/24.Por meio 

da decisão de fls. 27/27-v, a magistrada contemporânea deferiu o pedido 

de gratuidade, indeferiu o requerimento antecipatório e determinou a 

citação. Citado, o INSS apresentou contestação às fls. 29/32, 

oportunidade em que alegou que esposo da requerente faleceu após 

perder a condição de segurado e pediu a improcedência do pedido. Juntou 

documentos de fls. 33/38.Às fls. 41, o polo ativo pediu a inclusão de 

litisconsorte necessário, no caso, o filho menor do “de cujus”.Em 

impugnação à contestação, a autora argumentou que o falecido estava 

incapacitado para o trabalho, tanto que se submeteu à tratamento químico 

de agosto de 2009 a março de 2010 e que deveria estar recebendo 

auxílio-doença, contexto que garantia sua condição de segurado até 

março de 2011, data posterior à sua morte. Com vista dos autos, o MPE 

manifestou pela inclusão do menor no polo ativo. Às fls. 60/61-v, foi 

deferido o pedido para inserir o filho do “de cujus” na parte ativa da ação e 

determinou nova citação.Contestação às fls. 63/65-v. Impugnação às fls. 

71/77.Intimados para especificação das provas, o polo ativo pediu a oitiva 

de testemunhas e o passivo informou ausência de interesse em outros 

elementos probatórios. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Não 

vislumbrando irregularidades e inexistindo matérias processuais 

pendentes de análise, declaro o feito saneado. Defiro o pedido do polo 

ativo e designo audiência para inquirição de testemunhas para o dia 
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23/05/2018, às 15h, devendo o rol ser apresentado em até 20 dias antes 

da solenidade. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 95476 Nr: 3820-43.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Aparecida Silvestre

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

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

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do laudo 

pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 114136 Nr: 2594-95.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Gonçalves de Moraes

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à 

implantação do benefício de auxílio-doença em favor do autor, desde a 

suspensão do benefício, devendo se submeter à revisão administrativa 

periódica, acrescidas as parcelas atrasadas dos juros moratórios e 

correção monetária, nos termos do Manual de cálculos da justiça federal, 

excluídas as parcelas já pagas.Por verificar a presença dos requisitos, 

principalmente em decorrência desta sentença, concedo a antecipação de 

tutela, devendo o INSS implantar o benefício em até 30 dias.Condeno o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, observando o 

enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, §3º, I, do 

CPC.Procedimento isento de custas e despesas processuais. Certificado o 

trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença 

em 15 dias, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 117519 Nr: 5561-16.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Teresinha Strada

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à 

implantação do benefício de aposentadoria por invalidez em favor da 

autora, desde a suspensão do benefício de auxílio doença, devendo se 

submeter à revisão administrativa periódica, acrescidas as parcelas 

atrasadas dos juros moratórios e correção monetária, nos termos do 

Manual de cálculos da justiça federal. Por verificar a presença dos 

requisitos, principalmente em razão desta sentença, defiro a tutela de 

urgência, devendo o INSS implantar o benefício em 30 dias (art. 1.288, §7º, 

I, CNGCJ-MT).Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do 

artigo 85, §3º, I, do CPC.Procedimento isento de custas e despesas 

processuais. Às providências para requisição do pagamento dos 

honorários periciais por meio do sistema AJG-Justiça Federal.Certificado o 

trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença 

em 15 dias, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 115676 Nr: 3973-71.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Suel Francisco da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

de fls. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118872 Nr: 6619-54.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zélia Candida da Silva Ferreira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

acerca da perícia agendada para o dia 13/4/2018, às 15h10, com a médica 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora no Hospital Cristo Redentor, nesta cidade.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 115174 Nr: 3542-37.2014.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSdCT, Dineile Aparecida Modesto Sandim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT, Estado de Mato 

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Mato Grosso - OAB:, Procurador do Município de Alta Floresta-MT 

- OAB:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:

INTIMANDO(A, S): Representante (requerente): Dineile Aparecida Modesto 

Sandim, Cpf: 95985441172, Rg: 1044335 SSP MS Filiação: Jaime Lopes 

Sandim e Maria Modesto Sandim, data de nascimento: 18/08/1991, 

brasileiro(a), natural de Campo grande-MS, solteiro(a), Endereço: Local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 

485 II E III §1º E 2º DO CPC/2015, pois este encontra-se abandonado há 

mais de 30 dias, devendo para tanto comparecer à Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, endereço: Av. Ariosto da Riva 1987, Telefone: 

3521-8687, com o fito de informar se realizou os exames faltantes, bem 

como manifestar se possui interesse no prosseguimento do feito.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 115172 Nr: 3540-67.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFL, SFL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdCR

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO AFONSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:1417

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida, acerca 

da designação para coleta do exame de DNA, devendo comparecer no 

Laboratório BIOTEC, à Rua F, 614, centro, nesta cidade de Alta 

Floresta-MT, no dia 23/4/2018, às 14 horas, sendo que o não 

comparecimento gerará a presunção de paternidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 57674 Nr: 2290-09.2008.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Francisco Inacio da Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, Lucilei Volpe 

- OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:OAB/MT 5416-PF.

 Vistos,

 Requisite-se o pagamento da parte incontroversa e após, intime-se o polo 

ativo para indicar os dados bancários para transferência, se já não 

constarem nos autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143973 Nr: 5185-59.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Herminio da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos,

 Manoel Herminio da Silva ajuizou demanda em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social objetivando o recebimento de aposentadoria rural por 

idade.

 Narrou que sempre exerceu atividade rural em regime de economia 

familiar, mas que teve o pedido administrativo indeferido pelo polo passivo.

 Juntou documentos.

 Recebida a inicial e indeferido o pedido de tutela antecipada (fl. 39), o polo 

passivo foi citado e apresentou resposta às fls. 41/44, oportunidade em 

que arguiu a prescrição de parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

do ajuizamento da ação e requereu a improcedência do pedido autoral, 

alegando ausência de documentos hábeis para comprovação da atividade 

rural em regime de econimia familiar.

Intimados para especificação das provas que ainda pretendiam produzir, o 

polo ativo pediu a oitiva de testemunhas e o passivo nada requereu.

 É o relatório. Decido.

 Atenta a argumentação do polo ativo, nos termos do art. 103 da Lei 

8213/91, reconheço a prescrição de eventuais parcelas anteriores aos 

cinco anos do ajuizamento da demanda em tela.

 Não havendo irregularidades aparentes nem outras questões 

processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito.

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

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

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

rural (economia domiciliar, empregado, etc.).

 Entendendo pertinente, defiro o pedido para produção de provas 

testemunhais e DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/05/2018 às 15h 30min, devendo o rol de testemunhas ser apresentado 

até 20 dias antes da solenidade, caso já não conste nos autos.

 Consigno que haverá depoimento pessoal apenas se já existir 

requerimento prévio do polo passivo e se este comparecer.

A autarquia requerida será intimada eletronicamente, como dispõe o CPC, 

ato que satisfaz a prerrogativa de intimação pessoal de seus 

representantes.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119238 Nr: 6924-38.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL Empresa Brasileira de 

Telecomunicações s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos,

Diante do que foi alegado às fls. 138/140, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 dias, sob pena de homologação do acordo e a 

remessa dos autos ao arquivo.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 57751 Nr: 2383-69.2008.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Roldão Flausino Garcia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Andréa do Amaral de 

Paula - OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, 

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:OAB/MT 5416-PF.

 Vistos,

Trata-se cumprimento de sentença em que o INSS impugnou os valores 

trazidos pelo polo ativo como sendo saldo devedor, apresentando outra 

conta.

Intimada, a parte exequente ratificou os cálculos anteriormente expostos e 

pediu o desentranhamento da conta apresentada em razão da 

intempestividade.

 É o relato do necessário. Decido.

No intuito de dirimir a controvérsia estabelecida entre os envolvidos, 

mesmo diante da certidã de intempestividade, mas considerando que se 

trata de interesse público por se tratar de previdência pública, determino a 

elaboração de cálculo pela contadoria do juízo, que deverá observar as 

disposições da sentença.

Concedo o prazo de 60 dais para apresentação do cálculo e qualquer 

dúvida do(a) contador(a) judicial poderá ser sanada diretamente no 

gabinete desta vara.

Com o cálculo, intimem-se as partes para ciência e, querendo, 

manifestação em até cinco dias.

 Na sequência, conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 112891 Nr: 1475-02.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicentina Alves Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão da autora para reduzir a conta de energia 

elétrica de dezembro de 2013 para R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e 

oitenta e sete centavos), referente a unidade consumidora n.º 5038553, 
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confirmando a tutela antecipada devendo a requerida se abster de 

suspender o fornecimento de energia em relação ao débito do período, 

que poderá ser lançado em fatura futura ou ser cobrado pelos meios 

ordinários. Condeno a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), considerando que o valor da causa é irrisório e 

levando em consideração os critérios dispostos no art. 85, §2º e 8º, do 

CPC.Intime-se o polo passivo para, em quinze dias, apresentar os dados 

bancários para transferência do depósito judicial de fl. 60.Com o trânsito 

em julgado, expeça-se o necessário para a transferência e arquive-se.P. I. 

C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 109895 Nr: 5424-68.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomêsticos Ltda-EPP, 

Banco Semear S. A.

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, Flaida Beatriz Nunes Carvalho - OAB: 96.864-MG, 

Victor Ribeiro Zadorosny - OAB:111038/MT

 Vistos,

Diante da notícia de que a parte autora e a requerida Extraluz Móveis e 

Eletrodoméstico Ltda. -EPP celebraram acordo para o pagamento da dívida, 

INTIMEM-SE todos os envolvidos para manifestação em 10 dias acerca da 

extinção do feito. O silêncio acarretará o fim do procedimento com 

arquivamento definitivo.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66632 Nr: 6177-64.2009.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

art. 26, impulsiono os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) 

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

acerca do retorno dos presentes autos da instância superior, para 

eventualmente requerer o que entender de direito e após, sem 

manifestação os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 49005 Nr: 1120-36.2007.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Gelsa Szancolvski

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Utilizando as razões ministriais apresentadas n derradeira manifestação 

como fundamentação aliunde, defiro o pedido de habilitação dos irmãos do 

"de cujus".

Às providências para as retificações devidas junto ao distribuidor, e capa 

do feito.

Após, intime-se o polo ativo para requerer o que entender pertinente em 

até 10 dias e conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143467 Nr: 4866-91.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Henrique Soares

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

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

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir em até 10 dias, sob pena de preclusão. O silêncio acarretará 

julgamento imediato.

Após, vista ao MPE e conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 106138 Nr: 1409-56.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

 Vistos,

O Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em desfavor de 

Osvaldo Soares Bispo, objetivando a sua destituição do cargo de 

conselheiro tutelar do município de Carlinda/MT, todos qualificados nos 

autos.

 Por meio da decisão de fl.75, a magistrada contemporânea recebeu a 

inicial e determinou a citação.

Citado (fl.78), o requerido apresentou contestação às fl.79/80.

Impugnação às fls.87/91.

Determinada a intimação das partes para especificarem os elementos 

probatórios, o polo passivo informou que não exerce mais a função de 

conselheiro e pediu a extinção do feito em razão da perda do objeto 

(fls.104/112).

Com vista dos autos, o MPE manifestou favorável ao pedido da parte 

requerida e pugnou pela extinção do processo (fls.114/117).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, constato que o objeto buscado por meio do feito 

em tela foi alcançado por outra via, pois o demandado foi destituído do 

cargo de conselheiro tutelar no dia 02 de janeiro de 2017, consoante o 

termo de distrato de fl.110.

 Acerca da matéria, impende salientar a seguinte jurisprudência:

61301356 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHEIRO 

TUTELAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO. OFENSA AO ARTIGO 131 DO ECA. 

Encerrado o período para o qual a demandada foi eleita para o cargo de 

conselheira tutelar, é de ser extinto o feito pela perda do objeto. AÇÃO 

EXTINTA PELA PERDA DO OBJETO. APELO PREJUDICADO. (TJRS; AC 

70021194352; São Leopoldo; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Rogério 

Gesta Leal; Julg. 29/11/2007; DOERS 07/01/2008; Pág. 28) .

Com tais considerações e, em consonância com o MPE, defiro o pedido do 

polo passivo e EXTINGO o processo sem análise do mérito, nos termos do 

art.485, VI do CPC.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 108833 Nr: 4288-36.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTdSP

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

OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Taciane 
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Fabiani - OAB:17355-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Posto isso, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos descritos na exordial e:a) Reconheço a união 

estável entre Edson Pereira Filho e Janete Teresinha dos Santos Paiano de 

1999 a 2011 e a dissolvo.b) Determino que os bens imóveis e móveis 

adquiridos na constância da união estável, apontados na exordial, sejam 

divididos em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.Sem 

custas e honorários, diante da gratuidade. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 114016 Nr: 2479-74.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETdB

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

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud Junior - 

OAB:15564/O

 Pois bem, diante da ausência de provas com relação à possibilidade 

financeira para pagamento da pensão alimentícia e entendendo razoável o 

valor já arbitrado à título provisório, julgo parcialmente procedente o pedido 

para condenar o demandado ao pagamento de pensão alimentícia para 

sua filha Thaís, no valor equivalente à um salário mínimo mensal, mais 

metade das despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, laboratoriais, 

odontológicas e escolares (materiais e uniforme).Sem custa e 

honorários.Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 124051 Nr: 1866-20.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexssandra Cristina Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

Energisa

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

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 2 – JULGO PROCEDENTE o pedido cominatório para que a requerida 

promova a transferência da titularidade da unidade consumidora n.º 

5044944 para o nome da autora.3 – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

declaração de inexistência do débito de R$ 179,02.4 - REVOGO 

parcialmente a tutela provisória, tornando exigível a fatura referente a 

dezembro de 2014 no valor de R$ 179,02, restando em vigor apenas a 

obrigação de transferência de titularidade, como acima ordenado. 5 – 

EXTINGO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.6 – Pela sucumbência recíproca, as custas e os honorários fixados 

em 10% do valor atualizado da causa serão rateados pelas partes na 

proporção de 70% pela requerida e 30% pela autora, sendo vedada a 

compensação (art. 85, §14º, CPC). A parcela da condenação que recai 

sobre a requerente ficará com a exigibilidade suspensa, por força do §3º, 

do art. 98, do CPC.Havendo trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

15 dias, certifique-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 116046 Nr: 4303-68.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fredolino Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S. A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos,

Compulsando detidamente os autos, notei que o contrato celebrado entre 

os envolvidos não foi juntado, inviabilizando a análise das pretensões 

autorais, eis que versam sobre o adimplemento e a nulidade de parcelas 

mensais.

Por entender que o documento pode facilmente ser apresentado pelo 

banco requerido, que possui o dever de mantê-lo em seus arquivos, 

distribuo dinamicamente o ônus da prova neste tocante (art. 373, §1º, 

CPC).

Pelo exposto, com fulcro no art. 370, do CPC, CONVERTO o julgamento em 

diligência de DETERMINO a intimação do banco requerido para que, em 10 

dias, traga aos autos todos os instrumentos contratuais firmados com o 

autor, sob pena de arcar com as consequências da redistribuição do ônus 

da prova.

Certificado o lapso temporal acima, conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 103713 Nr: 5451-85.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geraldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 1 – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para 

determinar a restituição ao polo ativo de R$ 1.192,35, de forma simples, 

sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente 

data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

2 - CONFIRMO a tutela provisória deferida nos autos a fim de que sejam 

instaurados/mantidos, em caráter definitivo, os descontos referente a 

quantia acima apontada, ou, caso já tenha ocorrido o total pagamento pelo 

polo ativo do valor contratado, que seja a quantia restituída ao autor. 3 – 

EXTINGO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.4 – CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, §2° do CPC, fixo em 

20% sobre o valor atualizado da condenação.Havendo trânsito em julgado 

e nada sendo requerido em 15 dias, certifique-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 123447 Nr: 1521-54.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Alta Floresta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asiel Bezerra de Araújo, Waldiney Trujillo, 

Nilton Marques Machado, Celço Ferreira dos Santos, Carlos Paes de Mello, 

Miraldo Gomes de Souza, José Amilton da Cruz, J.A. Da Cruz Serviços - 

ME (Construnorte)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT, Jayme Eburneo Queiroz - OAB:16.469-MT, Rodrigo 

Sversuti da Silva - OAB:19.382-MT, VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 Posto isso, determino a citação dos demandados, constando as 

advertências da revelia. Decorrido o lapso temporal para resposta, 

certifique-se. Após, encaminhem-se os atos ao MPE e ao Município para 

manifestação em até 15 dias, sucessivamente.Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134240 Nr: 7430-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MYFF, RSFF, Marcieli Yurika Fukuro Oliveira Belem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Lone Fukuda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 
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OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cezar de Oliveira - 

OAB:60.701

 . Decido. Apesar da certidão de intempestividade, verifico que o requerido 

não foi citado pessoalmente, mas por meio de outra pessoa, motivo pelo 

qual considero nula a citação de fl. 52-v. Entretanto, consigno que o seu 

comparecimento por meio da apresentação da resposta, supriu o ato de 

ciência acerca da existência do feito em tela. Feito tal registro e analisando 

os argumentos com relação à conexão, entendo que os pedidos dos dois 

processos são conexos, pois se referem ao poder familiar e destino dos 

filhos dos demandantes.Pois bem, nessa linha, oportuno assinalar que a 

demanda que tramita no juízo da 6ª vara foi distribuída também no dia 

18/12/2015, às 16h 10min; a decisão de recebimento da peça vestibular se 

deu em 28/01/2016, ou seja, em data anterior à proferida neste caderno 

processual.Ademais, além do pedido em tela não se traduzir em 

autorização de viagem, inexiste situação de risco (o que atrairia a 

competência para esta vara) e o procedimento da 6ª vara, distribuído um 

minuto antes deste, já se encontra com audiência designada para abril do 

corrente ano, razão pela qual, respeitando entendimentos contrários, 

reconheço a conexão em razão da decisão acerca da guarda ser 

prejudicial à análise do requerimento, objeto deste feito. Posto isso, nos 

termos do art. 58 do CPC, declaro a incompetência da 2ª vara para 

processar e julgar os pedidos deste processo e determino o 

encaminhamento dos autos ao colega da 6ª vara para julgamento 

simultâneo do que foi requerido pelos envolvidos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118275 Nr: 6163-07.2014.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo de Souza Barros, Maria Alvina Costa 

Silva Barros

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:13.142/MT

 Vistos,

 Acolho o pedido de fl. 63 e decido:

 1 – Nomeio como curador especial o advogado Vitor Rondom Borges de 

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

necessário. Consigno que os honorários serão arbitrados ao final.

 2 – Coma resposta, vista ao autor para manifestação em 15 dias e 

conclusos.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000808-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DA ROCHA NETO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000808-91.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JEANE ROCHA DE SOUZA INVENTARIADO: VICENTE DA 

ROCHA NETO Vistos, 1 – Diante das justificativas e comprovações 

apresentadas, recebo a inicial e sua emenda. 2 – Defiro a gratuidade de 

justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 3 - Nomeio como 

inventariante, Jeane Rocha de Sousa, que deverá ser intimada da 

nomeação, bem como para prestar compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o cargo, em 5 dias. 4 - Prestado o compromisso, a 

inventariante deverá apresentar as primeiras declarações, em 20 dias. 5 - 

Apresentadas as primeiras declarações, citem-se, por via postal, a 

cônjuge, os herdeiros e os legatários e intimem-se as Fazendas Públicas, 

o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento, para que, no prazo comum de 15 

dias, manifestem-se sobre as primeiras declarações. 5.1 – Os mandados 

de citação e intimação deverão estar acompanhados das primeiras 

declarações e remetidos por via postal com aviso de recebimento. 5.2 – 

Deverá ser publicado edital de citação para a provocação, para 

participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos. 6 

– Após, conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000561-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DOS SANTOS SCHMITZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000561-13.2017.8.11.0007 

AUTOR: DANIELE DOS SANTOS SCHMITZ RÉU: CENTAURO VIDA E 

PREVIDENCIA S/A Vistos, Por entender necessário, acolho o pedido da 

requerida e NOMEIO a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, 

para efetuar perícia na parte autora, independentemente de compromisso, 

com base no artigo 468, do Código de Processo Civil em vigência. FIXO os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem custeados 

pela requerida, que deve ser intimada para efetuar o depósito nos autos 

em 10 dias. Agendada a data e horário para o exame, intimem-se as 

partes para ciência e para a indicação de assistente técnico em 10 dias. O 

laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia. O mandado 

destinado à médica deverá ser instruído com os quesitos apresentados 

pelos envolvidos e a presente decisão. A parte autora deverá comparecer 

à perícia munida dos atestados médicos, laudos e exames que possua e 

sejam relacionados ao acidente. Após a juntada do laudo, intimem-se os 

envolvidos para manifestação em 5 dias, oportunidade em que deverão 

requerer complementação na atividade probatória, sob pena de preclusão. 

Intimem-se. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000487-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES GOMES OAB - GO39618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

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

assim, o cumprimento da carta precatória . A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000501-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DA COSTA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000501-06.2018.8.11.0007 

AUTOR: LUCIA DA COSTA ALMEIDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça 

Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, através do 

Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita 

judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para realizar a 

perícia médica na parte autora, no dia 19.05.2018, às 08h:00 (Hospital 

Cristo Redentor), razão por que FIXO os honorários em R$ 200,00 

(duzentos reais), em observância à tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF. INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário 

designado, bem como, proceda à INTIMAÇÃO dos interessados, para 

comparecimento ao ato processual acima indicado, consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, 

contado a partir da data da realização da perícia. ENCAMINHE-SE à Sra. 

Perita cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se 

encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria 

da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em 05 (cinco) dias, querendo, 

nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) dias. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita. Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 

MT, 01 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47223 Nr: 6736-26.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. C. Petrotélis Com. de Petróleo Ltda., 

Izabelle Auxiliadora Molina de Almeida Teixeira

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

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de fls. 174/175. EXPEÇA-SE, conforme pugnado.

2) Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14917 Nr: 271-40.2002.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSP, GCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, José Valnir Texeira - OAB:3624/MT, Samara Corinta 

Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de remessa dos autos à Comarca de Sinop/MT, 

realizado à fl. 43, sob o argumento de que atualmente o exequente reside 

naquele Município, vez que o art. 528, § 9º, do CPC, citado pelo 

peticionário em sua fundamentação, refere-se à prerrogativa do 

exequente em optar promover o cumprimento da sentença que condena 

ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio, o que 

poderá ser realizado em processo autônomo, com as cópias necessárias. 

Contudo, na interpretação desta Magistrada, não traz o aludido artigo, 

previsão para declinar competência deste Juízo, ainda mais no caso em 

tela, onde o exequente não é mais menor de idade, quando se poderia 

aplicar a regra contida nos arts. 53, II, do CPC e 147, I e II do ECA.

Assim sendo, INTIME-SE o exequente para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do interesse na continuidade da execução nos 

presentes autos, ou, seu consequente arquivamento.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131870 Nr: 6161-03.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo José Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adail Pereira dos Santos, Aparecido Diomosio, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Benedito Edvar da Paixâo

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:12607/SP
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 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:Nos anos 80, para povoamento da região extremo norte 

do Estado de

MatoGrosso, o Governo Federal transferiu a área que corresponde 

atualmente o Município de

Carlinda-MT em favor da requerida para que fizesse o povoamento do 

então distrito de carlinda. A

requeridainiciou o povoamento do Município de Carlinda nos anos 80 e 90, 

vendeu vários lotes as

famíliasque se mudaram para a localidade, entretanto a população 

colocada na posse dos lotes

urbanos erurais não foram agraciadas com os títulos de propriedade 

imobiliária no CRI.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:Lote nº 04, Quadra nº R-12, Loteamento 

Embrião Urbano

Carlinda, comárea de 500,00², registrado dob a matrícula nº 1.403, Livro 

2-G.

Decisão/Despacho:Vistos.

Inicialmente, revogo a decisão de fl.41, tendo em vista o recebimento de 

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

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

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

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

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

requerida desde 1980/1990 e que constou equivocadamente na 

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

carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento da 

arrecadação junto à matrícula nº 1.403.

 Outrossim, recebo a inicial em todos os seus termos.

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

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

 Ademais, tendo em vista a possibilidade de existência de direito 

indisponível para o caso em tela (terras públicas), deixo de designar, por 

hora, a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do 

Novo Código de Processo Civil.

CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para responder aos termos 

da presente ação é de 15 (quinze) dias, e que, não contestada em tal 

prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC.

CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 

3º, do CPC), e, por edital, com prazo de 30 dias, os eventuais 

interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para contestarem no 

prazo legal.

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

CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse na causa, os 

representantes da União, Estado e Município.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se.

Nome e cargo do digitador:Mariangela da Silva e Souza-Aux. Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47223 Nr: 6736-26.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. C. Petrotélis Com. de Petróleo Ltda., 

Izabelle Auxiliadora Molina de Almeida Teixeira

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

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

1) DEFIRO o pleito de dilação de prazo de fls. 215/218. Sendo assim, 

CONCEDO o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do referido 

petitório (30.08.2017), para o cumprimento da determinação de fl. 210.

2) Transcorrido in albis o prazo estabelecido no item “1”, CERTIFIQUE-SE e 

façam-se os autos imediatamente conclusos.

4) Por outro lado, com o aporte do determinado no item “1”, VISTA dos 

autos ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135264 Nr: 495-84.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Portobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatas Godoi Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Santoni Filho - 

OAB:217967/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no § 1°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n°. 

911/69, com redação dada pela Lei n°. 10.931/04, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente ação de Busca e Apreensão, para o fim de 

confirmar a liminar e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do bem no patrimônio do autor.Com efeito, DECLARO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, I, do 

CPC.Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais e em honorários advocatícios que, com fulcro no artigo 85, 

§2º, do CPC, arbitro em 10% do valor da condenação.Autorizo as 

alterações necessárias junto ao DETRAN. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquivem-se os presentes autos, com a devida baixa no 

Cartório Distribuidor.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120764 Nr: 8064-10.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nokia do Brasil Tecnologia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Cristina Gonçalves Pires - 

OAB:17.603/A-MT, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos 

encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte exequente, em 

conformidade ao artigo 412 da CNGC/TJ/MT, a fim de cientificá-lo acerca 

do o despacho/decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47743 Nr: 7347-76.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Martins da Silva Melo repr. AJRM

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista o reiterado descumprimento da ordem judicial pela 

parte requerida, onde fora determinada a implantação do benefício 

previdenciário concedido em favor da parte autora, conforme se verifica 

ás fls.171/173/175-v/179/180-v, consigno que no presente caso é devida 

a fixação da penalidade pecuniária, por dia de atraso no descumprimento 

do mandamento judicial, vez que tal medida visa a coibir o retardamento 

injustificado ou deliberado da parte requerida para cumprimento da 

decisão judicial.Desta maneira, assiste razão ao pedido de fl. 183/185, o 

qual, todavia, resta prejudicado, eis que não há apresentação do cálculo 

da multa, que deverá ser confeccionado pela parte autora, observando-se 

as disposições do NCPC acerca do cumprimento de sentença contra a 

Fazenda Pública (art. 534 e ss.).Ademais, DETERMINO a expedição de 

novo ofício ao INSS para que implante o benefício, sem prejuízo da multa 

diária já estipulada, a qual será naturalmente majorada pelo tempo acaso o 

Requerido permaneça inerte.Intime-se a Requerente, na pessoa de seu 

patrono, para que em 10 (dez) dias, promova as diligências cabíveis. Ás 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 141118 Nr: 3576-41.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Gamboa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

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

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento 

antecipado da lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o feito, nos termos 

estabelecidos no art. 357, do CPC.

Outrossim, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela 

autarquia não merece acolhimento, pois o requerimento do benefício se 

deu em 05.01.2016, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de 

ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 

8.213/91, estando REJEITADA a matéria.

Com efeito, entendo necessária, in casu, a produção de prova 

testemunhal para o fim de verificar a condição de segurado especial da 

parte autora.

Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o 

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

do benefício.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio de 

2018, às 15:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as partes e suas 

testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, § 4º, do CPC).

CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de seu 

comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando as 

penas do § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil, para o caso de 

não comparecimento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142834 Nr: 4546-41.2016.811.0007

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos Adolfo de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado de Sáo Paulo

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

OAB:19004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento nos artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, decreto a EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO da 

presente ação, ante a inércia do autor.Sem custas.Após o trânsito em 

julgado da decisão, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138309 Nr: 2064-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique de Lima Chaves

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

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão nos endereços de 

fls. 66/67, por intermédio da Central de Pagamentos de Diligências – CPD, 

através do portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143744 Nr: 5016-72.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL QUINTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do advogado habilitado, 

para que manifeste acerca da certidão de fl. 61, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70417 Nr: 3389-43.2010.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Samuca Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Vitória do Xingú Ltda

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do REQUERENTE, 

por meio do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas de cartório, no valor de R$ 136,68, Expedição de 

citação, no valor de R$ 13,46 e Oficial de justiça, no valor de R$ 81,02, a 

serem emitidas na página do Tribunal de Justiça do Paraná, conforme 

solicitado no ofício n° 311/2017 (fl. 147).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105405 Nr: 631-86.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carvalho & Loti Ltda. - ME, Marcio Carvalho, Ana Maria 

Loti

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130989 Nr: 5689-02.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçú Auto Peças Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

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

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

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 1.818,83, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls.130 - atualizado até 30/01/2018, para o 

cumprimento da sentença, nos termos da decisão a seguir transcrita: 

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.
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Intime-se a parte executada, nos termos do artigo 513, §2º, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Não havendo advogado constituído nos autos para representar o 

Devedor, deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais 

parágrafos do referido artigo.

 Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

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

apresente, nos próprios autos, impugnação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98078 Nr: 6639-50.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Reis da Silva

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107910 Nr: 3316-66.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronda Cuiabá Distribuidora, RN Indústria e 

Comércio de Produtos Químicos, Rotal Hospitalar IndústrIa e Comércio 

Ltda, Distribuidora de Filtros C, Dala e Dala Ltda., R. R. Factoring Foment, 

Jornal Folha do Estado, Rádio Televisão Bras, Equimar Equipamentos, Star 

Lim. de Prod. De, Universal Farmac. Ind., DNJ Prods. Médicos Ho., G. F. C. 

Coml. Hospitalar, Dist. Coml. Aut. Pcs. Bo., Trevomade Indústria e Comércio 

de Madeiras Ltda-ME, VIEIRA & GARCIA LTDA, Pommer & Cia Ltda - EPP, 

Sansul Assess. Planejamento, J. Pimentas Com. Mat., Monte Verde 

Formular, Marcelo Moda, Fratel Coml. Imp. TR. P., Tricate Com. de Peças, 

Recapadora de Pneus, C & C Hospitalar Ltda., Tucumam Tecidos Ltda., 

Pontual Com. e Rep. Ltda., Lion S/A, Gaiote e Cia Ltda., S&A. Hospitalar 

Ltda., J. D. C. DE CASTRO-ME, Adurra Comercial de Produtos Médicos 

Hospitalar Ltda, Ipiranga Asfaltos S/A, Dental Sorriso Ltda - ME, Radar 

Auto Elétrica Ltda, Concar Com. Combustíveis Ltda, Expresso Maringá 

Transportes Ltda, Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda, Banco 

Cooperativo Sicredi S/A, Humberto Mariano Borsato Fi., Recomath Com. 

Rep. Mat. Hospitalar, Alta Genetics do Brasil Ltda., P. J. Comércio e 

Representação Ltda., S. P. Peças p/ Maq. Pesadas Ltda., Embrascol- 

Comércio e Serv. Ltda., Sabara Ind. e Com. Ltda., Rimed Com. e Repres. 

Ltda., Gelauto AR Cond. Ltda. - ME, L. M. Distribuidora Produtos Médicos 

Ltda., Genéricos Distrib. de Medicamentos, Eurocat Peças para Tratores 

Ltda., Ajala Pneu Ltda., Visiontech Medical Optics Ltda., Recaparadora de 

Pneus Yleon Ltda. - ME, DPL Com. Hospitalar Ltda., Intercat Máquinas e 

Peças Ltda., Banco BCN S/A, D'Agostin e D'Agostin Ltda., Dimas M. P. 

Sistemas de Ponto Acesso Ltda., DMH Equipamentos Médicos Hosp. E 

Laborat. Ltda., Marcomed Hospitalar Ltda., Xerox Comércio e Industria 

Ltda, Argon Ar Cond. Ind. Com. Serv. Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB: GO 34.082, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:19.077-A, 

DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - OAB:MS 12.480, EDUARDO 

MAROZO ORTIGARA - OAB: RS 36.475, Enio Fabiano Hamerski - 

OAB:MT 3830, FLÁVIA NÓBREGA DOS SANTOS - OAB:SP 260.474, 

GILBERTO RODRIGUES BAENA - OAB:24.879/PR, HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:MT 6.624, JOÃO JURANDIR DIAN - 

OAB:83645/SP, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, NATAL 

CAMARGO DA SILVA FILHO - OAB:104431/SP, NATATSHA DE 

OLIVEIRA MENDES COUTINHO - OAB:MT 16.445, PÉRSIO THOMAZ 

FERREIRA ROSA - OAB:183463, RENATO LOUREIRO DE CARVALHO 

PAVAN - OAB:MS 17.277, RUBI GOTLIB KELM - OAB:RO 2132, THIAGO 

MACHADO GRILO - OAB:MS 12.212

 Vistos.

Inicialmente, determino o cadastramento junto ao Sistema Apolo e à capa 

dos autos do atual causídico do Banco Cooperativo Sicredi S/A (fl. 403).

Ainda, determino a intimação do Município Autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre a minuta de acordo de fls. 489/490, sob 

pena de sua aceitação tácita, bem como sob o prosseguimento do feito.

Certificado o decurso do prazo acima indicado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141970 Nr: 4044-05.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmira Gomes dos Santos de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com resolução de mérito para 

INDEFERIR o pedido de aposentadoria por invalidez e DEFERIR a Autora 

apenas o benefício do auxílio-doença, pelo período de 1 (um) ano, devido 

desde o requerimento do pedido, em sede administrativa (28/12/2015 – fl. 

80). Dessa forma, DETERMINO seja a parte Autora submetida a programa 

de reabilitação profissional, junto ao INSS, sob pena de cessão do 

benefício ora concedido, bem se submeta a tratamento médico e 

fisioterapêutico, indicados no laudo pericial. Inadmissível a condenação da 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais por 

ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Em 

razão do princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, §3º, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil (NCPC), CONDENO o Requerido INSS ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10 % (dez por 

cento) do valor das prestações vencidas, como tal entendidas todas as 

parcelas que integrarão o precatório, com execução na forma do artigo 

535 do NCPC, conforme entendimento das Súmulas 111 e 178 do e. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social em cumprimento desta 

decisum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59266 Nr: 3943-46.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Torres de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda, Rápido Transpaulo 

Ltda

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6.173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A, Winston Sebe - OAB:27510-SP

 Vistos.

Tendo em vista o retorno na comunicação postal enviada à Autora (fl. 

219), diante de sua não localização, determino sua intimação, na pessoa 

de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

prosseguimento do feito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório, com a fluência da prescrição intercorrente.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119418 Nr: 7078-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdOF, VHdOF, FMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdAF

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

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O

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

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 Vistos.

 Inicialmente, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes às fls. 

85/86.

Ademais, diante da informação de seu descumprimento, intime-se a parte 

autora/exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o valor 

atualizado do débito, instruído com a respectiva planilha.

 Consigno que a inércia da parte autora no cumprimento dessa 

determinação, implicará no entendimento pelo cumprimento da avença.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132965 Nr: 6766-46.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moto Honda da Amazonia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procon Municipal de Alta Floresta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Lopes Beirão - 

OAB:268502 OAB/SP, Alberto Feitosa da Silva Filho - OAB:329930 

OAB/SP, Fausto hiroki Yamauchi - OAB:204104, Marcelo Miguel 

Alvim Coelho - OAB:156347/SP, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora, 

DECLARANDO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

remanescentes e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Outrossim, 

RETIFIQUE-SE a Secretaria de Vara a capa dos autos e o Sistema Apolo 

para fazer constar como requerido o Município de Alta Floresta, 

excluindo-se do polo passivo o PROCON Municipal.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa no Cartório 

Distribuidor.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128540 Nr: 4364-89.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair dias Ferreira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento 

antecipado da lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o feito, nos termos 

estabelecidos no art. 357, do CPC.

Outrossim, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela 

autarquia não merece acolhimento, pois o requerimento do benefício se 

deu em 10.11.2014, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de 

ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 

8.213/91, estando REJEITADA a matéria.

Com efeito, entendo necessária, “in casu”, a produção de prova 

testemunhal para o fim de verificar a condição de segurado especial da 

parte autora.

Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o 

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

do benefício.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de junho de 

2018, às 14:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as partes e suas 

testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, § 4º, do CPC).

CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de seu 

comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando as 

penas do § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil, para o caso de 

não comparecimento.

Por fim, nesta data requisito os honorários periciais em favor da perita 

nomeada cf. extrato em anexo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138172 Nr: 1992-36.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sony Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Miguel Alvim Coelho - 

OAB:156347/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com lastro no inciso I, do art. 487, do CPC, JULGO 

EXTINTO O FEITO E PROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FA 0114-001.224-0, e, 

portanto, DECLARO NULA A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE firmada 

naqueles autos.Condeno o Município Requerido em honorários 

advocatícios no importe de 8% (oito por cento) do valor da causa, nos 

termos do inciso II, do §3º, do art. 85, do CPC, bem como à restituição de 

custas processuais à Autora.Incabível a remessa necessária devido ao 

valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos (inciso III, §3º, do art. 

496).Transitada em julgado, expeça-se Alvará de Liberação à Autora, 

quanto ao depósito-caução (fls. 249/250). Ainda, caso não haja o 

requerimento de cumprimento de sentença dentro de 30 (trinta) dias, 

arquivem-se os autos, observando-se as formalidades necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14228 Nr: 2145-94.2001.811.0007

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Mancini da Riva, Vicente da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP, Ludovico Wellmann da Riva, Renate Anna 

Wellmann da Riva, Marilia da Riva Sousa Pinto, Vitória da Riva Carvalho, 

Edson de Carvalho, Alexandre Henrique de Araujo, Ariosto da Riva Neto, 

Cristiana Bulhões da Riva, Cristine Wellmann da Riva Araújo, Karin 

Wellmann da Riva, Eduardo de Almeida, Cibele Sousa Pinto Cabral 

Fernandes, Anelise Wellmann da Riva, Sergio Canhos Passos, Monica 

Sousa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, na 

pessoa do advogado habilitado, para manifestar acerca do decurso do 

prazo de suspensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118012 Nr: 5956-08.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nasete de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Baião do Nascimento

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Balbinot - 

OAB:17.871/MT, LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - 

OAB:18077/O

 Vistos.
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Defiro o pedido de juntada, bem como redesigno audiência de instrução 

para oitiva da testemunha José Henrique Ferreira Rodrigues, a ser 

realizada no Gabinete da Terceira Vara desta comarca no dia 11 de Abril 

de 2018, ás 16:00h devendo a testemunha ser intimada por Oficial de 

Justiça para comparecimento ao ato, conforme endereço de fl.102.

Consigno ainda, que as partes estão dispensadas para o comparecimento 

pessoal da próxima solenidade.

Por fim, determino a expedição de ofício para o INSS para que informe se 

Nasete de Oliveira Nascimento, NB 149.807.019-9é titular de algum outro 

benefício previdenciário e em caso positivo, indique o benefício.

 Ainda determino o cumprimento da decisão de fl.113 com a expedição do 

respectivo ofício ao Hospital Regional de Alta Floresta.

No mais, cumpridas as determinações supra, aguarde-se a realização da 

próxima audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51049 Nr: 3697-84.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDdPL, VJD, CPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662/MT

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

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

OAB:8341-MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

EXEQUENTE, tendo em vista que foram encontrados veículos registrados 

em nome da parte executada, por intermédio do sistema RENAJUD, para 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo e providenciando o 

necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63314 Nr: 2729-83.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Hildebrando Soares da Cunha

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

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

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

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

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIANA KUNZ 

GRANADO PETRUCCI, para devolução dos autos nº 

2729-83.2009.811.0007, Protocolo 63314, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3315 Nr: 1137-53.1999.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Albach Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Albach Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo José Libardoni - OAB:RS- 

64.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do advogado 

subscritor de fl.177, Sr. Paulo Sergio Parrera Benitez OAB/MT 23.191-0, 

do teor da decisão de fls. 181, abaixo transcrita: Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento de fl.177, e concedo à parte vistas 

dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116802 Nr: 4963-62.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cesar Queiroz Siqueira

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

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, na 

pessoa do advogado habilitado, para que manifeste acerca da certidão de 

decurso de prazo de fl. 53, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111627 Nr: 121-39.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Helio Avancini, Ari Tenutti, Antonio José 

Bispo, José Benjamin da Silva, Vivaldo José dos Santos, Zenaldo José dos 

Santos, Joaquim Rodrigues da Silva, Luiz Maslawski, João Batista da 

Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, por meio dos seus procuradores, para que 

manifeste acerca da certidão de decurso de prazo, no prazo de10 (dez) 

dias, sob pena de extinção, conforme fl.174.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130141 Nr: 5219-68.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Marcatto Cirino, Juliana Marcatto Cirino, Cristiane 

Marcatto Cirino, Carlos Eduardo Marcatto Cirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telma Viana dos Santos

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

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLYSSIA PEREIRA 

ALVARENGA - OAB:20704/O

 Ante o exposto, com lastro no inciso I, do art. 487, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO com resolução de mérito.Custas processuais já 

recolhidas, pelo que, condeno a parte Autora ao pagamento de honorários 

advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do 

caráter declaratório da presente lide.Transitada em julgado, caso não haja 

o requerimento de cumprimento de sentença dentro de 30 (trinta) dias, 

arquivem-se os autos, observando-se as formalidades necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128366 Nr: 4260-97.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thereza Araújo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro, M.B. ADM. E. CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA

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

OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação apresentada neste feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.
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Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000224-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE RODRIGUES DE AZEVEDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

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

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

Processo: 1000224-87.2018.8.11.0007; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: USUCAPIÃO (49). Parte Autora: JUDITE 

RODRIGUES DE AZEVEDO Parte Ré: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO FINALIDADE: CITAÇÃO dos 

réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 942 do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do 

imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. Resumo da Inicial: Aduzem os autores 

que são legítimos possuidores do imóvel urbano denominado Lote 07, 

Quadra R-06, situado no Embrião Urbano de Carlinda, e que este imóvel 

permanece registrado no nome da ré, no entanto, que a área vem sendo 

transferida sem a devida regularização desde o ano de 1985, apenas por 

meio de contratos de compra e venda. Por fim, assevera que exerce a 

posse sobre o imóvel há cinco anos, de forma ininterrupta e sem 

oposição, estabelecendo sua moradia habitual, e requer a declaração de 

domínio sobre o imóvel, com a devida modificação no Cartório de Registro 

de Imóveis. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote 07 , Quadra R- 

06 , situado no Embrião Urbano de Carlinda/MT. Despacho/Decisão: Vistos. 

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

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 2) Tendo em vista 

a possibilidade de existência de direito indisponível para o caso em tela 

(terras públicas), DEIXO de designar, por hora, a audiência de conciliação 

ou mediação prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil. 3) 

CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para responder aos termos 

da presente ação é de 15 (quinze) dias, e que, não contestada em tal 

prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC. 4) CITEM-SE 

pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do 

CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, caso 

não tenha sido indicados e, por edital, com prazo de 30 dias, os eventuais 

interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para contestarem no 

prazo legal. 5) DEIXO de determinar a notificação do credor averbado na 

matrícula (ID 11556349), para figurar como assistente do réu nos 

presentes autos, conforme pleiteado pelo autor, tendo em vista o 

recebimento por este Juízo de ofício remetido pelo Juízo da massa 

falida/requerida (Processo nº 0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível 

da Comarca de Mogi das Cruzes/SP), informando que esta não possui 

interesse no imóvel em questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório 

de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não 

era mais propriedade da requerida desde 1980/1990 e que constou 

equivocadamente na arrecadação, determinando, inclusive, o referido 

Juízo, a expedição de carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis 

para cancelamento da arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo 

assim, não vislumbra esta Magistrada, interesse jurídico a justificar a 

notificação pleiteada. 6) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 

6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse 

na causa, os representantes da União, Estado e Município. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 31 de janeiro 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. ALTA 

FLORESTA/MT, 01 de março de 2018. CAROLINE EVELYN DAN LOPES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA 3ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000459-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINALGE TIAGO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000459-54.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LINALGE TIAGO DOS SANTOS Vistos. INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC Após decorrido tal 

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

CONCLUSOS para deliberação. Alta Floresta, MT, 28 de fevereiro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000464-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE AMARAL MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000464-76.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUCILENE AMARAL MACHADO Vistos. Primeiramente, nos termos do art. 

292, § 3º, do CPC, CORRIJO de ofício o valor da causa para fazer constar 

o valor de R$ 23.842,75 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais 

e setenta e cinco centavos) conforme Id. n° 11928157 - Pág. 3, tendo em 

vista ser este o valor que pretende o autor com a presente demanda. 

Realize a Secretaria de Vara as retificações necessárias junto ao Sistema 

PJE. Ademais, analisando os presentes autos, constato que não restou 

devidamente comprovada a mora da parte requerida na forma prevista 

pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação alterada pela 

Lei n° 13.043/2014. Isto por que, consta no motivo da devolução do AR 

acostado ao Id 11928341 - Pág. 2 como “outros: entrega não autorizada”. 

Logo, conclui-se que não restou comprovada a mora. Neste sentido é a 

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, veja-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

ANÁLISE DO MÉRITO. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa 

a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, 

realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos 

e Documentos, entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a 

notificação pessoal. Precedentes. 2. Na espécie, esclareceu o Tribunal de 

Justiça que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor não foi 

comprovadamente entregue ao devedor. Diante disso, assinalou que "a 

instituição financeira deveria ter comprovado o esgotamento das 

diligências para a localização e, após, não obtendo êxito, deveria ter 

realizado o protesto do título com a intimação por edital [...]. Isso não 

ocorrendo, o devedor não está regularmente constituído em mora, estando 

correta a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 267, IV, 

do CPC" (fl. 65). Assim, não era mesmo caso de dar curso ao 

inconformismo, uma vez que "a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 
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sentido da decisão recorrida" - enunciado n. 83 do Superior Tribunal de 

Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 

520.179/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014). Ante o exposto, intime-se a parte 

Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, 

devendo comprovar nos autos a mora da parte devedora pela forma 

prescrita pelo § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 (redação alterada 

pela Lei n° 13.043/2014), sob pena de indeferimento da petição inicial, com 

base no parágrafo único do art. 231 e no art. 485, inciso I, ambos do 

NCPC. Ademais, verifica-se que não houve o recolhimento das custas e 

taxas iniciais. Dessa forma, no mesmo prazo acima disposto (15 dias), 

deverá a parte autora realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. Intime-se a parte autora. 

Alta Floresta, MT, 01 de março 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011281-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO GALDINO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011281-51.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ARLINDO GALDINO DE 

ARAUJO REQUERIDO: OI S/A Vistos. INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida relacionada 

no ID n.º 6776615 e 6841424, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Caso o credor não tenha advogado/defensor público constituído 

nos autos, remetam-se os autos ao Contador Judicial para elaboração do 

cálculo atualizado do débito, incluída a multa mencionada no parágrafo 

anterior. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 4 de 

dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010675-28.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SABADINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIANDRA TEREZINHA LITTMANN (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação do exequente do inteiro 

teor do ID nº 11102174/11103203, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos pedidos formulados na exceção de 

pré-executividade. Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001238-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001238-77.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCARD S.A 

EXECUTADO: VALDELIRA DE OLIVEIRA Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BENITES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001469-07.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIO BENITES CARVALHO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração com o intuito de discutir os termos da sentença, 

principalmente, no que se refere ao dano moral. É o necessário. DECIDO. 

Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos não merecem ser conhecidos, por se tratar de 

instrumento inadequado para modificar a sentença, senão vejamos. O 

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

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

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

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

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

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

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente no julgado. In casu, vejo que 

inexiste qualquer omissão, dúvida, contradição ou obscuridade na 

sentença. Sobre o dano moral a sentença é clara: “No que tange ao 

pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da 

empresa ré causou sim abalo emocional ao reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que não adotou as cautelas necessárias 

procedendo com a exclusão do nome do autor nos órgãos restritivos de 

crédito mesmo após acordo realizado perante o PROCON local. Impera 

constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da 

importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe 

dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência 

pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento 

à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso.”. Desta feita, por verificar a não ocorrência 

das hipóteses de cabimento de embargos, não devem sequer ser 

conhecidos e, permanecendo o inconformismo quanto a aludida decisão, 
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resta ao embargante a interposição do recurso cabível. Ante o exposto, 

NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 

10526388, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. 

Contraditoriamente, apresar de ter proposto embargos de declaração, a 

parte requerida efetuou o cumprimento integral da sentença, de acordo 

com a manifestação de ID n.º 11145874. Intimem-se a parte autora, aqui 

credora, para manifestar-se sobre o valor depositado. Cumpra-se, 

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

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

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002951-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002951-53.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando 

que a Fazenda Pública não se opôs a execução, consoante se vê do ID 

n.º 11241998, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do valor do 

débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado 

o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010105-71.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SG ALUMINIOS DISTRIBUIDORA SORRISO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIENY BENTO AMORIM - ME (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 11974812, bem como para que 

indique o endereço atualizado do(a) executado(a), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 

28 de fevereiro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 

de abril de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de abril 

de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOMIR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON DOS SANTOS PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de abril 

de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON DOS SANTOS PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de abril 

de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DALLA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUARK TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de abril 

de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BRUNO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000255-78.2016.8.11.0007 REQUERENTE: AILTON BRUNO GOMES 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

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

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora, em sua peça genérica, 

afirma jamais ter contraído dívidas com a parte requerida, pois nunca 

utilizou de seus serviços, requerendo ao final, indenização por dano moral 

pela negativação indevida. Por outro lado, a empresa ré afirma que houve 

contratação dos serviços da CLARO TV, prestado pela reclamada 

oriundas de serviços de TV a cabo, prestado pela reclamada por meio do 

contrato (021/09376341 - 3 ), serviço instalado s em 17/12/2012 , no 

Pacote Conexão FID, atualmente cancelado. Demonstrou que houve 

diversos pagamentos de débitos anteriores, conforme documentos 

colacionados na defesa (ID n.º 4303992 p. 07). Não houve impugnação 

específica aos documentos apresentados pela requerida, por parte da 

autora, e desta forma tenho que a parte reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, ao se deparar com a inadimplência da parte autora. 

Com base no livre convencimento motivado e analisando a defesa da ré 

decido pela constatação de débito e existência de relação jurídica entre as 

partes, pois restou demonstrado também a existência de pagamentos 

pretéritos das faturas de TV a cabo, sendo pouco provável a existência 

de fraude. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo 

com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 

5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 

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

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

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

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

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

existe a relação jurídica, bem como demonstrou utilização de seus 

serviços e pagamentos pretéritos (ID n.º 4303992), sendo improvável a 

fraude neste caso concreto, nos termos do art. 373, inciso II, NCPC. Diante 

de tal prova, forçoso concluir que a manutenção do nome da parte nos 

cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a 

indenização pleiteada. Com efeito, a requerida demonstrou existência de 

utilização de serviços, os quais inclusive podem ser contratados via 

telefone sem contrato escrito, como ocorreu no presente caso, não há 

que se falar em dano moral. Assim, conclui-se ser a parte autora uma 

devedora contumaz, não tendo qualquer credibilidade perante seus 

credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir realizar compras a crédito. 

Ora, para que os danos morais sejam reparados é necessário considerar 

a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É 

importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, 

devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não implique 

locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve 

também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de 

punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Defiro a retificação do polo passivo: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BRUNO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000255-78.2016.8.11.0007 REQUERENTE: AILTON BRUNO GOMES 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

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

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora, em sua peça genérica, 

afirma jamais ter contraído dívidas com a parte requerida, pois nunca 

utilizou de seus serviços, requerendo ao final, indenização por dano moral 

pela negativação indevida. Por outro lado, a empresa ré afirma que houve 

contratação dos serviços da CLARO TV, prestado pela reclamada 

oriundas de serviços de TV a cabo, prestado pela reclamada por meio do 

contrato (021/09376341 - 3 ), serviço instalado s em 17/12/2012 , no 

Pacote Conexão FID, atualmente cancelado. Demonstrou que houve 

diversos pagamentos de débitos anteriores, conforme documentos 

colacionados na defesa (ID n.º 4303992 p. 07). Não houve impugnação 

específica aos documentos apresentados pela requerida, por parte da 

autora, e desta forma tenho que a parte reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, ao se deparar com a inadimplência da parte autora. 

Com base no livre convencimento motivado e analisando a defesa da ré 

decido pela constatação de débito e existência de relação jurídica entre as 

partes, pois restou demonstrado também a existência de pagamentos 

pretéritos das faturas de TV a cabo, sendo pouco provável a existência 

de fraude. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo 

com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 

5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 

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

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

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

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

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

existe a relação jurídica, bem como demonstrou utilização de seus 
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serviços e pagamentos pretéritos (ID n.º 4303992), sendo improvável a 

fraude neste caso concreto, nos termos do art. 373, inciso II, NCPC. Diante 

de tal prova, forçoso concluir que a manutenção do nome da parte nos 

cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a 

indenização pleiteada. Com efeito, a requerida demonstrou existência de 

utilização de serviços, os quais inclusive podem ser contratados via 

telefone sem contrato escrito, como ocorreu no presente caso, não há 

que se falar em dano moral. Assim, conclui-se ser a parte autora uma 

devedora contumaz, não tendo qualquer credibilidade perante seus 

credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir realizar compras a crédito. 

Ora, para que os danos morais sejam reparados é necessário considerar 

a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É 

importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, 

devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não implique 

locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve 

também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de 

punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Defiro a retificação do polo passivo: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE APARECIDA GRAMA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001865-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ROSIANE APARECIDA GRAMA 

FONSECA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I do NCPC. I – Mérito No mérito 

afirma a parte autora possuir terminal móvel registrado sob n.º 66 

992130824, mas em virtude da greve dos correios no mês de abril de 2017 

não recebeu sua fatura para pagamento. Assim, de posse somente do 

código de barra transmitido pelo serviço do cliente a autora efetivou o 

pagamento na data de 04.05.2017. Por seguinte, mesmo com o débito 

devidamente quitado teve sua linha bloqueada, posteriormente, também 

pagou a fatura do mês de maio de 2017 em 22.05.2017 e a linha continuou 

bloqueada. Por seguinte reclamou a autora de ter sido cobrada 

indevidamente pelos débitos já pagos. Foi deferida a tutela provisória nos 

seguintes termos (ID n.º 9196931): “Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que a parte 

requerida SUSPENDA, por ora, o fornecimento de serviço no ramal 

telefônico (66) 9 9213 – 0824, bem como as cobranças das respectivas 

faturas já quitadas, e das faturas subsequentes da suspensão, e 

consequentemente, que se abstenha de inserir o nome da requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito”. Assevera-se que na petição de 

cumprimento da decisão, citada anteriormente, restou demonstrada a 

suspensão da linha: “Suspensão por cobrança”, com base nas telas 

comprobatórias (ID n.º 9398475). Também demonstrada a cobrança 

indevida conforme cobranças colacionadas nos ID n.ºs 8827577, 8827601 

e 8827601, desincumbindo-se o autor de seus ônus processual, art. 373, 

inciso I do NCPC. A responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é 

embasada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens 

e serviços, responde pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente da comprovação de culpa. Em matéria de falha na 

prestação de um serviço tratando-se de relação norteada pelo CDC, as 

várias idas do consumidor a loja delineiam o descaso do fornecedor diante 

de imposição legal, o dever objetivo de reparar decorre do art. 12 do 

Código de Defesa do Consumidor, vendo-se o consumidor obrigado a 

implorar pela resolução do problema, ou socorrer-se do Judiciário para ver 

satisfeito o seu direito. Referida conduta de desídia, que faz presumir o 

abalo anímico, é suficiente a configurar o dano moral e impor a 

consequente obrigação de indenizar. Em se tratando de COBRANÇA 

INDEVIDA, o entendimento da e. Turma Recursal Única é no sentido de que 

a conduta se revela, de regra, como mero descumprimento contratual, 

incapaz de gerar dano moral passível de indenização. Nesse sentido, é o 

entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. Aborrecimentos pela cobrança indevida, por 

dizerem com ilícito contratual, não acarretam prejuízo moral. Incabível a 

condenação da ré ao pagamento de indenização extrapatrimonial. 

Sentença reformada para se afastar a condenação ao pagamento de 

indenização pelos danos morais.Sucumbência redimensionada. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70064305212, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson 

José Gonzaga, Julgado em 21/05/2015)”. “(...) COBRANÇA INDEVIDA – 

AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS 

VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO”. A simples cobrança de débito, mesmo que indevida, 

porém sem o pagamento, sem a inclusão de restrição de crédito, e sem a 

utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não configura dano moral in 

re ipsa. Precedentes: TJMT TRU RI (...)”. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 531880520128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no 

DJE 17/12/2014). Por outra banda, inegável a necessidade do pagamento 

de indenização pelo dano moral sofrido pelo reclamante advindo dos 

dissabores relativos às turbações de ânimo devido à situação 

constrangedora de BLOQUEIO/SUSPENSÃO indevida do sinal do seu 

telefone que o atrapalhou o desenvolvimento de seu trabalho. Constatado 

suspensão indevida da linha telefônica, que impossibilita o consumidor de 

utilizar os serviços, fato incontroverso, verifica-se o dano in re ipsa, fato 

que impõe o dever de compensar o consumidor ante a falha na prestação 

dos serviços, o qual prejudicou sobremaneira, uma vez que ficou sem o 

telefone utilizado para fins profissionais. Em casos como este, o dano 

moral se dá in re ipsa, ou seja, independentemente da comprovação do 

efetivo prejuízo, bastando a demonstração da ocorrência de fato capaz de 

gerar a ofensa ao íntimo do indivíduo na pessoa física do autor. O simples 

fato de o consumidor ser surpreendido pela suspensão indevida do 

serviço prestado pela ré gera o dever de indenizar. Neste sentido é o 

entendimento da Turma Recursal do TJMT e TJRS: RECURSO INOMINADO - 

TELEFONIA - COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES AO PLANO 

CONTRATADO - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA - BLOQUEIO 

INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

- DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI, 4243/2011, 

DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Data do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 13/06/2012.). 

(grifo nosso) RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONSUMIDOR. 

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. INTIMAÇÃO DE 

SENTENÇA POR NOTA DE EXPEDIENTE. MIGRAÇÃO DE LINHA DE 
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TELEFÔNICA DE PESSOA JURÍDICA PARA PESSOA FÍSICA. DANO 

MORAL. 1. Preliminar de afastamento da multa imposta na sentença 

afastada porquanto de nulidade não se cuida e sim de possibilidade - ou 

não - de vir a ser a multa exigida desde logo. a matéria está sedimentada 

nas turmas recursais cíveis no sentido de que a multa do art. 475-j, do 

cpc, só incidirá após o decurso do prazo para cumprimento espontâneo 

da condenação e quando da posterior intimação do advogado para 

cumprimento, de conformidade com a súmula 21 das turmas recursais 

cíveis. 2. Pedido de migração de linha telefônica de pessoa jurídica para 

um plano pré-pago reconhecido conforme constante em declaração (fl. 

63) acostada pela parte autora e ratificado na peça de combate da ré (fl. 

31). 3. Não havendo e demandada demonstrado que a providência deixou 

de se concretizar por ausência de documentação e mais, que disso foi o 

autor intimado, procede o pedido de indenização imaterial. De mais a mais 

cuida-se de empresa prestadora de serviços que, por isso mesmo 

deliberadamente não viria a interromper os serviços prestados. 4. Danos 

morais configurados em razão da conduta desidiosa e abusiva 

demonstrada pela ré, bem como em face de haver o autor restado à 

míngua de relevante instrumento de comunicação, tanto mais quando 

utilizado para trabalho. (...) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003209673 RS, 

Relator: Marta Borges Ortiz, data de julgamento: 22/03/2012, Primeira 

Turma Recursal Cível, data de publicação: diário da justiça do dia 

23/03/2012). (grifo nosso) Estando demonstrados os atos indevidos, o 

dano e o nexo de causalidade entre ambos, a parte autora prescinde 

especificar o seu prejuízo monetário, em se tratando de danos morais. E, 

no que diz respeito ao seu quantum, firmou-se entendimento, tanto na 

doutrina como na jurisprudência, que este valor ficará sempre a cargo do 

prudente arbítrio do julgador. Por fim fixo a indenização em R$ 3.000,00 

(três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória 

deferida no ID n.º 9196931 e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) CONDENAR o requerido no pagamento a autora da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) 

DECLARAR a rescisão contratual entre as partes no que tange aos 

serviços prestados através do terminal móvel 66 9 9213-0824, assim 

como declarar a inexistência de débitos. Sem custas processuais e 

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

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE APARECIDA GRAMA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001865-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ROSIANE APARECIDA GRAMA 

FONSECA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I do NCPC. I – Mérito No mérito 

afirma a parte autora possuir terminal móvel registrado sob n.º 66 

992130824, mas em virtude da greve dos correios no mês de abril de 2017 

não recebeu sua fatura para pagamento. Assim, de posse somente do 

código de barra transmitido pelo serviço do cliente a autora efetivou o 

pagamento na data de 04.05.2017. Por seguinte, mesmo com o débito 

devidamente quitado teve sua linha bloqueada, posteriormente, também 

pagou a fatura do mês de maio de 2017 em 22.05.2017 e a linha continuou 

bloqueada. Por seguinte reclamou a autora de ter sido cobrada 

indevidamente pelos débitos já pagos. Foi deferida a tutela provisória nos 

seguintes termos (ID n.º 9196931): “Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que a parte 

requerida SUSPENDA, por ora, o fornecimento de serviço no ramal 

telefônico (66) 9 9213 – 0824, bem como as cobranças das respectivas 

faturas já quitadas, e das faturas subsequentes da suspensão, e 

consequentemente, que se abstenha de inserir o nome da requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito”. Assevera-se que na petição de 

cumprimento da decisão, citada anteriormente, restou demonstrada a 

suspensão da linha: “Suspensão por cobrança”, com base nas telas 

comprobatórias (ID n.º 9398475). Também demonstrada a cobrança 

indevida conforme cobranças colacionadas nos ID n.ºs 8827577, 8827601 

e 8827601, desincumbindo-se o autor de seus ônus processual, art. 373, 

inciso I do NCPC. A responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é 

embasada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens 

e serviços, responde pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente da comprovação de culpa. Em matéria de falha na 

prestação de um serviço tratando-se de relação norteada pelo CDC, as 

várias idas do consumidor a loja delineiam o descaso do fornecedor diante 

de imposição legal, o dever objetivo de reparar decorre do art. 12 do 

Código de Defesa do Consumidor, vendo-se o consumidor obrigado a 

implorar pela resolução do problema, ou socorrer-se do Judiciário para ver 

satisfeito o seu direito. Referida conduta de desídia, que faz presumir o 

abalo anímico, é suficiente a configurar o dano moral e impor a 

consequente obrigação de indenizar. Em se tratando de COBRANÇA 

INDEVIDA, o entendimento da e. Turma Recursal Única é no sentido de que 

a conduta se revela, de regra, como mero descumprimento contratual, 

incapaz de gerar dano moral passível de indenização. Nesse sentido, é o 

entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. Aborrecimentos pela cobrança indevida, por 

dizerem com ilícito contratual, não acarretam prejuízo moral. Incabível a 

condenação da ré ao pagamento de indenização extrapatrimonial. 

Sentença reformada para se afastar a condenação ao pagamento de 

indenização pelos danos morais.Sucumbência redimensionada. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70064305212, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson 

José Gonzaga, Julgado em 21/05/2015)”. “(...) COBRANÇA INDEVIDA – 

AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS 

VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO”. A simples cobrança de débito, mesmo que indevida, 

porém sem o pagamento, sem a inclusão de restrição de crédito, e sem a 

utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não configura dano moral in 

re ipsa. Precedentes: TJMT TRU RI (...)”. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 531880520128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no 

DJE 17/12/2014). Por outra banda, inegável a necessidade do pagamento 

de indenização pelo dano moral sofrido pelo reclamante advindo dos 

dissabores relativos às turbações de ânimo devido à situação 

constrangedora de BLOQUEIO/SUSPENSÃO indevida do sinal do seu 

telefone que o atrapalhou o desenvolvimento de seu trabalho. Constatado 

suspensão indevida da linha telefônica, que impossibilita o consumidor de 

utilizar os serviços, fato incontroverso, verifica-se o dano in re ipsa, fato 

que impõe o dever de compensar o consumidor ante a falha na prestação 

dos serviços, o qual prejudicou sobremaneira, uma vez que ficou sem o 

telefone utilizado para fins profissionais. Em casos como este, o dano 

moral se dá in re ipsa, ou seja, independentemente da comprovação do 

efetivo prejuízo, bastando a demonstração da ocorrência de fato capaz de 

gerar a ofensa ao íntimo do indivíduo na pessoa física do autor. O simples 

fato de o consumidor ser surpreendido pela suspensão indevida do 

serviço prestado pela ré gera o dever de indenizar. Neste sentido é o 

entendimento da Turma Recursal do TJMT e TJRS: RECURSO INOMINADO - 

TELEFONIA - COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES AO PLANO 

CONTRATADO - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA - BLOQUEIO 

INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

- DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI, 4243/2011, 

DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, 
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Data do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 13/06/2012.). 

(grifo nosso) RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONSUMIDOR. 

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. INTIMAÇÃO DE 

SENTENÇA POR NOTA DE EXPEDIENTE. MIGRAÇÃO DE LINHA DE 

TELEFÔNICA DE PESSOA JURÍDICA PARA PESSOA FÍSICA. DANO 

MORAL. 1. Preliminar de afastamento da multa imposta na sentença 

afastada porquanto de nulidade não se cuida e sim de possibilidade - ou 

não - de vir a ser a multa exigida desde logo. a matéria está sedimentada 

nas turmas recursais cíveis no sentido de que a multa do art. 475-j, do 

cpc, só incidirá após o decurso do prazo para cumprimento espontâneo 

da condenação e quando da posterior intimação do advogado para 

cumprimento, de conformidade com a súmula 21 das turmas recursais 

cíveis. 2. Pedido de migração de linha telefônica de pessoa jurídica para 

um plano pré-pago reconhecido conforme constante em declaração (fl. 

63) acostada pela parte autora e ratificado na peça de combate da ré (fl. 

31). 3. Não havendo e demandada demonstrado que a providência deixou 

de se concretizar por ausência de documentação e mais, que disso foi o 

autor intimado, procede o pedido de indenização imaterial. De mais a mais 

cuida-se de empresa prestadora de serviços que, por isso mesmo 

deliberadamente não viria a interromper os serviços prestados. 4. Danos 

morais configurados em razão da conduta desidiosa e abusiva 

demonstrada pela ré, bem como em face de haver o autor restado à 

míngua de relevante instrumento de comunicação, tanto mais quando 

utilizado para trabalho. (...) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003209673 RS, 

Relator: Marta Borges Ortiz, data de julgamento: 22/03/2012, Primeira 

Turma Recursal Cível, data de publicação: diário da justiça do dia 

23/03/2012). (grifo nosso) Estando demonstrados os atos indevidos, o 

dano e o nexo de causalidade entre ambos, a parte autora prescinde 

especificar o seu prejuízo monetário, em se tratando de danos morais. E, 

no que diz respeito ao seu quantum, firmou-se entendimento, tanto na 

doutrina como na jurisprudência, que este valor ficará sempre a cargo do 

prudente arbítrio do julgador. Por fim fixo a indenização em R$ 3.000,00 

(três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória 

deferida no ID n.º 9196931 e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) CONDENAR o requerido no pagamento a autora da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) 

DECLARAR a rescisão contratual entre as partes no que tange aos 

serviços prestados através do terminal móvel 66 9 9213-0824, assim 

como declarar a inexistência de débitos. Sem custas processuais e 

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

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEANDRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de abril 

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

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000395-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO)

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000395-78.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: NADIR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Tendo em vista que a multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, prevista no artigo 

523, §1º do CPC/2015, deve incidir somente após a intimação prévia da 

parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença depois de 

certificado o trânsito em julgado, o que não ocorreu no caso concreto, 

INTIME-SE a credora para, em dez dias, apresentar o cálculo atualizado do 

débito, excluindo o valor da referida multa, a qual fora incluída 

indevidamente no cálculo de Id nº 11453468. Apresentado novo cálculo 

pela parte credora, INTIME-SE o executado para, no prazo de quinze (15) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE a credora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Registro que o prazo para 

oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da 

data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 1 de março de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000899-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000899-84.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ANA SOUZA DOS SANTOS 

EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 1 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CORSINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO SILVA CAMPOS JUNIOR (REQUERIDO)
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Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de abril 

de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 90494 Nr: 4851-35.2010.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Oliveira de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 Diante tal contexto probatório, inexiste segurança cognitiva para emissão 

de juízo de pronúncia. Neste sentido, Ementa: RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA. 

IMPRONÚNCIA. Ao juízo de pronúncia basta a comprovação da existência 

do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova 

plena, certeza, como nas decisões de mérito. Porém, o artigo 413 do 

Código de Processo Penal, ao exigir a presença de indícios suficientes de 

autoria para a decisão de pronúncia, deixou claro que não são quaisquer 

indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes, assim 

entendidos os que apontem a probabilidade da participação do réu no fato 

descrito na denúncia. Meros indícios isolados nos autos não justificam a 

remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular. No caso dos autos, a 

indicar a participação do acusado há nos autos apenas o depoimento do 

ofendido, eivado de contradições e lacunas, justificadas pela anterior 

ingestão de bebidas alcoólicas. Inexistente qualquer outro indício de 

autoria, impõe-se a impronúncia. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 

Crime Nº 70042913293, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 06/10/2011) (grifo 

nosso)3.Dispositivoa)Impronuncio o denunciado Jonas Oliveira de Araújo, 

nos termos do art. 414, CPP;b)Encaminhem-se a arma e munições ao 

Comando do Exército;c)Intimem-se. Arquive-se, após a preclusão 

temporal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 163307 Nr: 693-53.2018.811.0007

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peterson Willian Ariati de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/O

 "(...)INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado 

PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, notadamente por persistir os 

mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto 

cautelar.13.INTIME-SE o advogado do acusado.14.CIÊNCIA ao Ministério 

Público15.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.16.Às providências.Alta 

Floresta/MT, 23 de fevereiro de 2018. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 140446 Nr: 3193-63.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Justino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado André Juliano Peres Peres, para no prazo legal 

manifestar-se em relação ao cálculo de pena de fls. 61.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131713 Nr: 6086-61.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Petrucci Junior 

- OAB:17.452/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:16341/MT

 Vistos.

Por readequação da pauta, redesigno à audiência para o dia 09.04.2018 

às 13h30min.

 Notifique-se a equipe de psicólogos para o depoimento sem dano.

 Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 158527 Nr: 5319-52.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ferreira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camilla Ochiuto Lima Ortega 

- OAB:21766/0, MELORI ESTELA FAVETTI - OAB:20251/O

 Processo n.º 5319-52.2017.811.0007

Código: 158527

 Vistos etc.

Em atenção ao Ofício nº 11/2018, oriundo da Coordenadoria Estadual da 

Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar – CEMULHER, passo 

à análise do feito.

Compulsando os autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer das 

situações descritas no artigo 397, do CPP, razão pela qual não entendo 

que seja caso de absolvição sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 05 de 

março de 2018, às 09h00min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), o Defensor Público, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Consigno que eventual proposta de suspensão condicional do processo, 

se cabível, será analisada na referida solenidade.

Alta Floresta/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 114352 Nr: 2798-42.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Bernardeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:MT/19323-B

 Processo n.º 5109-35.2016.811.0007

Código: 143868

 Vistos etc.

Em atenção ao Ofício nº 11/2018, oriundo da Coordenadoria Estadual da 

Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar – CEMULHER, passo 

à análise do feito.

Compulsando os autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer das 

situações descritas no artigo 397, do CPP, razão pela qual não entendo 

que seja caso de absolvição sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 08 de 

março de 2018, às 09h00min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), o Defensor Público, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Consigno que eventual proposta de suspensão condicional do processo, 

se cabível, será analisada na referida solenidade.

Alta Floresta/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega
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 Cod. Proc.: 154737 Nr: 3467-90.2017.811.0007

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Luiz Soares Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otoniel Santos Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3467-90.2017.811.0007

Código: 154737

5ª Vara

 Vistos etc.

Considerando que no dia 28/03/2018 não terá expediente forense, 

conforme calendário publicado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação anteriormente 

aprazada para o dia 08 de maio de 2018, às 13h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 56458 Nr: 1025-69.2008.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues Gomes, Luiz Carlos 

Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553

 Processo n.º 1025-69.2008.811.0007

Código 65458

 5ª Vara

VISTOS ETC.

1. Analisando os autos, verifico que estes me vieram para análise das 

diligências pleiteadas pela acusação e pela defesa, nos termos do art. 

423, do CPP.

2. Passo ao relatório do processo, nos termos do art. 423, II, do CPP.

3. Cuida-se de ação penal formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, cuja denúncia foi oferecida em desfavor dos 

réus LUCIANO RODRIGUES GOMES e LUIZ CARLOS RODRIGUES GOMES, 

devidamente qualificados nos autos pela prática do crime previsto no 

artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, tendo 

como vítima LEANDRO ANTÔNIO CHIUCHU.

4. Consta na denúncia que, no dia 02 de fevereiro de 2008, por volta das 

10:15 horas, no estabelecimento comercial denominado “Selaria”, 

localizado em frente ao Escritório MQS Engenharia, Construções e 

Pré-moltados, situado na Av. Ludovico da Riva Neto, n. 2880, nesta 

Comarca e Município, os réus conscientes e previamente ajustados, 

agindo com animus mecandi, ceifaram a vida de Leandro Antônio Chiuchu, 

por motivo torpe, mediante disparos efetuados com arma de fogo, calibre 

9mm. mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. Portaria n. 001/2008/GAB.1 instaurando inquérito policial, às fls. 09.

6. Laudo Necroscópico, às fls. 13/16.

7. Representação pela prisão temporária apresentada pela Delegacia de 

Alta Floresta/MT, às fls. 37/39.

8. Decisão deferindo o pedido de prisão temporária, às fls. 102/104.

9. A denúncia foi oferecida no dia 12 de dezembro de 2011 e recebida no 

dia 07 de março 2012, às fls. 107/107 verso.

10. Réus citados, às fls. 122 e fls. 124.

11. Defesa preliminar apresentada às fls. 127/138.

12. Audiência de instrução realizada às fls. 151/153, fls. 175/177 e fls. 

181/183.

13. Alegações finais apresentadas pela acusação, às fls. 199/201, na 

qual o Ministério Público pugna pela pronuncia dos réus Luciano Rodrigues 

Gomes e Luiz Carlos Rodrigues Gomes, como incurso nas sanções do art. 

121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações e gravames 

da Lei n. 8.072/90, para que, uma vez pronunciado, seja submetido a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.

14. Alegações finais apresentadas pela defesa, às fls. 202/214, na qual a 

defesa se manifesta pela impronuncia e consequente absolvição dos 

réus.

15. Sentença de pronúncia proferida às fls. 215/218, pronunciando os 

réus Luciano Rodrigues Gomes e Luiz Carlos Rodrigues Gomes, 

qualificados nos autos como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, 

incisos I e IV, do Código.

16. O direito de recorrer em liberdade fora deferido na ocasião da 

pronúncia.

17. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, às fls. 219/220, 

Razões do recurso às fls. 222/241 e contrarrazões ao recurso às fls. 

242/245 verso.

18. Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 252/258.

19. Decisão negando provimento ao recurso, às fls. 269/275 verso.

20. Cota ministerial requerendo a inquirição, em caráter de 

imprescindibilidade, as testemunhas arroladas às fls. 280.

21. Petição da defesa requerendo a inquirição, em caráter de 

imprescindibilidade, da testemunha arrolada às fls. 281/282.

22. É o que se tinha a relatar.

23. Pois bem, primeiramente, DETERMINO a escrivania que forneça cópias 

dos autos para os jurados conforme determina o parágrafo único do artigo 

472, do CPP.

24. De outro norte e, considerando que não há nenhum requerimento de 

juntada de documentos ou requerimento de diligências arguidas pelas 

partes, entendo que a designação e Sessão de Julgado pelo Egrégio 

Tribunal do Júri é medida que se impõe.

25. Assim, DESIGNO o dia 14 de maio de 2018, às 09:00 horas para a 

sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri dos réus LUCIANO RODRIGUES 

GOMES e LUIZ CARLOS RODRIGUES GOMES.

26. PROCEDA-SE a escrivania as intimações das testemunhas arroladas 

pelas partes.

27. OFICIE-SE a Diretoria do Foro, informando a data, para que providencie 

o necessário para a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri acima 

designada.

28. CIÊNCIA à Acusação e à Defesa.

29. INTIMEM-SE.

30. Cumpra-se expedindo o necessário.

31. Às providências.

Alta Floresta/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 163349 Nr: 717-81.2018.811.0007

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danlei Tomazoni de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/O

 "(...)16.Ante ao exposto, REVOGO a prisão preventiva do acusado 

DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA, ante o visível excesso de prazo 

caracterizado no feito, no ensejo, aplico as seguintes condições:a) 

Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e 

atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do CPP; b) Proibição 

de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, 

onde haja venda e uso e/ou ingestão de bebidas alcoólicas e drogas 

ilícitas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;c) Proibição de ausentar-se 

da comarca, enquanto perdurar a investigação e instrução processual, 

nos termos do art. 319, inciso IV, do CPP;d) Comparecimento obrigatório a 

todos os atos processuais para o qual for intimado, caso contrario 

ser-lhe-á decretado a prisão.17.Quanto à representação para autorizar a 

quebra do sigilo de dados telefônicos para realização de perícia, entendo 

que a mesma deve ser processada com incidente em autos apartados, 

para melhor análise da matéria e segurança do pedido.18.Desta forma, 

entendo que compete ao interessado apresentar o mencionado pleito 

como incidente em autos apartados.19.DETERMINO a imediata expedição 

do competente Alvará de Soltura, devendo o indiciado ser posto em 

liberdade se por outro motivo não estiver preso.20.Por derradeiro, 

consigno que as informações processuais referente ao HC n. 

1001129-16.2018.8.11.0000 foram prestados no prazo legal à Segunda 
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Câmara Criminal.21.EXPEÇA-SE ofício à Segunda Câmara Criminal 

informando que a prisão preventiva do indiciado foi revogada.22.INTIME-SE 

o advogado do acusado.23.CIÊNCIA ao Ministério Público24.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.25.Às providências.Alta Floresta/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 117258 Nr: 5360-24.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 “VISTOS. ETC. Considerando que não houve intimação do patrono do 

reeducando nos autos, REDESIGNO a audiência de justificação para o dia 

06 de abril de 2018 às 09:00 horas, devendo a secretaria proceder com 

as intimações necessárias para a realização do ato em tempo hábil, 

atentando-se para que erros assim não voltem a ocorrer. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Saem os presentes intimados. Às providências”

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000014-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS GOMES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000014-36.2018.8.11.0007 

AUTOR: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: JOSE DOMINGOS 

GOMES Vistos. Recebo a inicial. Analisando os autos, verifico a 

possibilidade de composição amigável no presente feito. Assim, entendo 

ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Assim, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de abril de 2018, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca, oportunidade em que 

“todos os esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual 

da controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual” (art. 696, NCPC). Cite-se o requerido pessoalmente e 

intime-se a parte requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. Os mandados direcionados ao Requerente deverão 

conter apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ 

acompanhar cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). Consigne-se em 

nos mandados destinados ao Requerente e ao Requeridodestinados aos 

Requeridos e r da causa.es entos para com o Procedimento Comum que o 

não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça 

contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual 

independe de nova intimação. Intimem-se. Alta Floresta/MT, 05 de fevereiro 

de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000450-63.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. MENDES - EPP (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600  I M P U L S I O N A M E N T O  P O R  C E R T I D Ã O  A u t o s 

1000450-63.2016.811.0007 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 

§ 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

um depósito identificado com o número do processo referente a condução 

do oficial de justiça até o bairro Rod. MT-208 - Jardim Panorama. O 

recolhimento da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de Diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento da Carta Precatória Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 1 de março de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 145023 Nr: 5661-97.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asiel Bezerra de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

Asiel Bezerra de Araujo, devidamente qualificado nos autos, interpôs 

embargos de declaração em face da decisão de fls. 81/82, alegando que a 

publicação no DJE fora divergente quanto à decisão de fls. 81/82.

Conheço o recurso, eis que tempestivo, todavia não o acolho.

A decisão de fls. 81/82 segue com a seguinte redação dispositiva “Posto 

isso, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR pretendida, devendo ser 

suspensa a penhora inscrita no imóvel de Lote n. 22 (vinte e dois), quadra 

n. 07 (sete), Setor J, com área de 1.000m² (mil metros quadrados), situado 

no núcleo urbano de Alta Floresta/MT, sob a Matrícula n. 6.844, registro n. 

R11 do Livro Registro Geral n. 2AH de 11 de novembro de 1996. 

CERTIFIQUE-SE nos autos principais o teor desta decisão. CITE-SE o 

embargado para responder à demanda no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o artigo 675 do Novo Código de Processo Civil, constando a 

advertência dos artigos 334 e 344 do NCPC. SUSPENDO o curso do 

processo principal apenas no que tange ao bem em questão. Cumpra-se, 

oficiando-se a CRI local, para que proceda a averbação da suspensão da 

penhora (referente aos autos de Código n. 1354) que consta na sobre o 

imóvel alhures descrito. Às providências. Cumpra-se.”

 Assim, a decisão liminar citada acima, ou seja, a decisão de fls.81/82, é a 

que deve ser cumprida pelas partes, visto que não cabe a este juízo 

“consertar” texto publicado erroneamente no DJE.

Desta forma, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos de 

declaração.

 Por fim, DETERMINO que seja republicada a decisão de fls.81/82 para 

ciência e intimação da parte Embargada, visto que a parte Embargante já 

tomou ciência da referida decisão quando da interposição dos embargos 

de declaração.

 Publique-se.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 145023 Nr: 5661-97.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asiel Bezerra de Araújo

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

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

Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102561 Nr: 4030-60.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilaine Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomêsticos Ltda-EPP, 

Banco Semear S. A.

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, Flaida Beatriz Nunes Carvalho - OAB: 96.864-MG, 

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - OAB:21603/O, 

Victor Ribeiro Zadorosny - OAB:111038/MT

 Nos termos da lesgislação vigente e do provimento 12/2017/CGJ intimo 

vossa senhoria para que no prazo de 05 dias, providencie o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 506,02 (Quinhentos e seis reais 

com dois centavos), a que foram condenados nos termos da r. sentença 

de folhas 223-224, na proporção de 50% para cada requerido.

 Cada requerido devera recolher a importância de R$ 188,42 (cento e 

oitenta e oito reais com quarenta e dois centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 64,59 (sessenta e quatro reais com cinquenta e nove 

centavos) para guia de taxa Judiciária.

 Fica cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante, clicar no item custas e 

preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99547 Nr: 1036-59.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Gonçalves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaqueu Bernardes de Souza, Max Johny 

Gomes Vieira, Altair Afonso Krepsz, N Z Máquinas Industriais, Nova Lider 

Ind. e Com. de Máquinas Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivania Benedit Souza - 

OAB:16.224-MT, Luiz Pires Rocha - OAB:13067/MT

 FUNDAMENTO. DECIDO.Diante da informação de fl. 103 e tendo em vista 

que intimadas as partes para especificarem provas, a parte autora 

manifestou pelo depoimento pessoal do requerido, prova testemunhal do 

Senhor José Silvio Rodrigues e prova documental, quedando-se inerte a 

parte requerida, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 16 de abril de 2018, às 16h00min.INTIMEM-SE as pessoas indicadas à 

fl. 83, respectivamente, por meio de Carta Precatória e Oficial de 

Justiça.Intimem-se todas as partes e seus procuradores para 

comparecerem, consignando, nas intimações das Partes as penas do §1º 

do artigo 385 do NCPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140169 Nr: 3034-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro de Oliveira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

correspondência devolvida de fl. 58, com ressalva de "não procurado" 

bem como para requerer o que entender de direito para o regular 

prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99547 Nr: 1036-59.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Gonçalves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaqueu Bernardes de Souza, Max Johny 

Gomes Vieira, Altair Afonso Krepsz, N Z Máquinas Industriais, Nova Lider 

Ind. e Com. de Máquinas Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivania Benedit Souza - 

OAB:16.224-MT, Luiz Pires Rocha - OAB:13067/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado com o número do processo, referente a condução do oficial 

de justiça até o Setor Comunidade Maravilha, na cidade de Carlinda-MT, 

acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias 

online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando aos 

autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do mandado de intimação da testemunha José Silvio 

Rodrigues.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137105 Nr: 1462-32.2016.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Alves Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar de Oliveira Evangelista, Itamar de 

Oliveira Evangelista, Joselaine Aparecida dos Santos, Poliana Borges de 

Oliveira, Ademar de Oliveira Evangelista, Vanilda Santos Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Fernando de Souza 

Lopes - OAB:103256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos conforme determinado 

às fls. 340/342, bem como para requerer o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135957 Nr: 857-86.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelzira Gonçalves de Oliveira, Campos Cândido de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVA Incorporações Ltda

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademilçon Almeida Gilarde - 
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OAB:7440

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para manifestação nos presentes autos conforme decisão de fl. 144, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114215 Nr: 2665-97.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira do Nascimento, Ivete Weber Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Automoto Automóveis e Motos do Amapá Ltda, 

Volkswagen do Brasil Ltda

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

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pitthan Françolin - 

OAB:226421/SP, Fernando Davanso dos Santos - OAB:13.979/MS, 

Renato José Cury - OAB:154.351, RICARDO GONCALVES SANTOS - 

OAB:421-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Novo Código de 

Processo Civil, para: a) condenar solidariamente as Requeridas ao 

pagamento de R$ 17.533,48 (dezessete mil quinhentos e trinta e três reais 

e quarenta e oito centavos), a título de indenização de danos materiais, 

com correção monetária desde o pagamento e juros de 1% ao mês desde 

a citação; b) condenar solidariamente as Requeridas ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para cada um dos Requerentes, totalizando o 

montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ambos a título de danos morais, 

corrigidos a partir desta data.Em razão da sucumbência, condeno ainda, 

de forma solidária, a Parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° 

do NCPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos 

moldes acima delineados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após 

certificado o trânsito em julgado e caso não seja requerido o cumprimento 

da sentença em 30 (trinta) dias, remetam-se os presentes autos ao 

arquivo, obedecidas as normas previstas na CNGC e desde que 

adimplidas as custas processuais pendentes. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112311 Nr: 855-87.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCC, JRC, ACC

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:14735-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:1) 

Declarar a existência da união estável havida entre EDSON GARCIA e 

DULCE APARECIDA SOUZA durante o período compreendido entre 14 de 

dezembro de 2001 a 14 de dezembro de 2007;2) Determinar que a 

requerida DANIELA CRISTINA CAVALCANTE promova a meação do bem, 

respeitada a quota-parte do autor (50% - cinquenta por cento), bem como 

de seus irmãos (16% - dezesseis por cento – para cada um dos filho da 

falecida), ou se realizada a venda do imóvel que realize a partilha do 

produto da venda do bem imóvel descrito na petição inicial, na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para o herdeiro Edson e 16% (dezesseis 

por cento) para os demais herdeiros, do valor da eventual venda.Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1707 Nr: 102-58.1999.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iza comercio Derivados de Petróleo Ltda, 

Romero Molina Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente exceção de 

pré-executividade e reconheço a prescrição da CDA nº 

12.6.98.001132-98, bem como, DETERMINO o regular prosseguimento do 

feito executivo me relação as CDA´s nº 12.6.98.000746-16 e 

nº12.6.98.001133-79.Dessa forma, preclusa esta decisão, vistas à 

exequente, para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 30 (trinta) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 9836 Nr: 2668-43.2000.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iza comercio Derivados de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, 

reconhecendo a prescrição da CDA de fls. 11/13, bem como, nos termos 

do artigo 487, inciso II do NCPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCEDIMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Deixo de condenar a 

exequente ao pagamento das custas processuais em razão do disposto 

no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.INTIMEM-SE.P. R. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 145022 Nr: 5660-15.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asiel Bezerra de Araújo

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

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

OAB:15825/MT, Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos de 

Terceiro, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do 

CPC, para determinar a desconstituição da penhora incidente sobre Imóvel 

lote 22 (vinte e dois), quadra n. 07 (sete), Setor J, com área de 1.000m² 

(mil metros quadrados), situado no núcleo urbano de Alta Floresta/MT, sob 

a Matrícula n. 6.844, registro n. R11 do Livro Registro Geral n. 2AH, 

mediante o pagamento dos pertinentes emolumentos cartorários, por parte 

do Embargante.Torno sem efeito a penhora realizada nos autos em 

apenso à fl.10 -Cód.1354.Diante da sucumbência, condeno a embargada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §2º, do 

CPC. Após o transito em julgado, translade-se cópia aos autos em apenso 

(Cód.1354) e remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12832 Nr: 1419-23.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rahal & Rahal Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Freire - OAB:19.376-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade, reconhecendo a ilegalidade dos juros aplicados no 

patamar de 12%, devendo ser os juros da dívida calculados no patamar de 

0,5% ao mês, ou seja, 6% ao ano. Assim, intimem-se as partes para a 
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continuidade do feito, nos exatos termos da presente decisão.Determino o 

encaminhamento de cópia integral do presente feito ao Ministério Público 

Estadual para averiguação de eventual improbidade administrativa e/ou 

ação civil pública.Isentos as partes do pagamento de custas e honorários, 

no presente momento.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Certificado o 

trânsito em julgado, e arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136402 Nr: 1058-78.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza da Cruz Maçaneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

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

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

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

DETERMINO a imediata exclusão da Sra. Edileuza da Cruz Maçaneiro do 

polo passivo da execução fiscal, bem como a expedição de Alvará de 

Levantamento dos valores bloqueados, via sistema bacenjud (autos 

apensos fls.43), em favor da pessoa Edileuza da Cruz Maçaneiro, a ser 

depositado na conta apresentada à fl.33.Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito.Em razão da sucumbência, condeno o 

Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que, com base no artigo 85, §2°, do NCPC, fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos moldes acima 

delineados.Transitado em julgado a referida decisão, se nada for 

requerido, ao Arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120984 Nr: 8222-65.2014.811.0007

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Coimbra Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Licurgo - OAB:CE 

10.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Coraldino Sanches 

Vendramini - OAB:117.843/SP

 Ante o exposto, e tudo considerado, julgo PROCEDENTE a presente 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA suscitada por NUFARM INDÚSTRIA 

QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A em desfavor de RUI COIMBRA FILHO, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim especial de declarar este juízo 

incompetente para continuar a processar e julgar a ação ordinária de 

restituição de quantias pagas, reparação de danos materiais e 

indenização por lucros cessantes com pedido de tutela antecipada 

proposta por RUI COIMBRA FILHO, determinando a REMESSA dos 

presentes autor autos e dos autos em apenso à Comarca de Nova Monte 

Verde-MT. Bem como, diante dos motivos expostos na presente decisão, 

REVOGO parte da decisão proferida nos autos principais, em especial às 

fls.167/168, e torno sem efeito a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso e, por consequência, a inversão do ônus da 

prova em favor do autor, visto que a ação principal não se trata de relação 

e consumo.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §2º, do CPC. Junte-se cópia desta nos 

autos em apenso.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127735 Nr: 3935-25.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOPES DE SÁ, Maria Lucia de Sá, GVA 

Incorporações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVA Incorporações Ltda, Beatriz Alves de 

Freitas, JOSÉ LOPES DE SÁ, Maria Lucia de Sá, Paulo Lopes Pineda 

Batista, Isau Maciel Vadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:7440, Cyntia da Silva Lima Gilarde - OAB:MT/ 20.996, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:7440

 1.3) Ante o exposto e diante da manifesta carência da ação, DECLARO 

EXTINTO o pedido formulado na RECONVENÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso IV, do Novo Código Civil, pelos motivos 

acima expostos. 1.4) Condeno o Reconvinte ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que, com base no artigo 85, § 2º 

do NCPC, fixo em 10% sobre o valor da causa (R$ 45.000,00 – quarenta e 

cinco mil reais).2) Quanto à ação principal, de usucapião, Fixo os 

seguintes pontos controvertidos: a) comprovação do exercício da posse 

pacífica e ininterrupta, com animus domini, do imóvel que a Parte 

Usucapiente pretende adquirir; b) decurso do prazo legal da posse.2.1) 

DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 2.2) Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 16 de abril de 2018, às 15h30min, 

devendo o rol de testemunhas ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias, de acordo com o §4º do artigo 357, do CPC.2.3) Deverão as partes 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC.2.4) Consignando que, de acordo 

com o artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou 

intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as 

testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública serão intimadas pela via judiciária.2.5) Caso arroladas 

testemunhas residentes fora da Comarca, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas oitivas, 

consignando na deprecada a data designada para realização da audiência 

de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 

2.6) INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para 

comparecerem, consignando, nas intimações das partes autora e rés as 

penas do § 1º do art. 385 do NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64495 Nr: 7502-88.2006.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) UBIRATAN 

BARROSO DE CASTRO JUNIOR, para devolução dos autos nº 

7502-88.2006.811.0004, Protocolo 64495, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219949 Nr: 2794-43.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Alimentação de Barra do Garças e Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB: 

20.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 
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6.113-A

 Vistos.

1.Inexistindo preliminares a serem analisadas ou vícios processuais a 

serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

2.INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, de forma fundamentada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95136 Nr: 43-93.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Lemes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 113.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do requerido.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192344 Nr: 11922-58.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliomar Peres de Souza - ME, Eliomar Peres de Sousa, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Calçados América LTDA

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Luiz Sousa Nabarrete 

- OAB:15519, Roberta Lourenço Silva - OAB:20.409, Tiago Dos Reis 

Ferro - OAB:13660

 VISTOS.

 1.Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO celebrado às fls. 

81/81v, para que produza seus efeitos legais, e por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487,III, b, CPC/2015.

2. PROCEDA-SE a liberação do valor informado, e EXPEÇA-SE o devido 

alvará.

3. Intime-se. Cumpra-se. Após, ARQUIVEM-SE procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163569 Nr: 5164-34.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - Núcleo 

de Barra do Garças - MT, Norberta Pereira Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Moises de Souza Lira, Município de 

Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodriges da 

Fonseca Filho - OAB:OAB/MT 5751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, 

Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991, Willian Gonçalves Lino de Oliveira - OAB:20511

 Vistos.

1.SUSPENDO O PROCESSO até a finalização do inventário, momento em 

que será dado prosseguimento ao cumprimento do acordo ou, sendo 

caso, à sua execução forçada, em analogia ao art.313, V, “a”, CPC/2015.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207918 Nr: 8269-14.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKMBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199, Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes, estão devidamente 

representadas nos autos, os direitos do infante estão resguardados, 

HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 75/76, para que produza 

seus efeitos legais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, 

CPC/2015.

2. Sem custas e honorários, dada a gratuidade da justiça (fl. 30).

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259497 Nr: 12531-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telma Lemos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Vistos.

 1. Considerando o cumprimento do item 3 da decisão de fls. 55, 

ARQUIVEM-SE os autos procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177616 Nr: 11872-66.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ézio Gerin, Jandira Mapeli Gerin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicéias Gomes Barros, Gilvan Gomes Barros, 

José Clemilton Gomes Barros, Maria Stela Beraldo Barros, DEMIAN 

HENRIQUE GERIN MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho - 

OAB:OAB/DF 1598-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, JOSE CARLOS CARVALHO - OAB:, Rafael Beraldo 

Barros - OAB:MT 12.970

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando o item 8 da 

determinação de fl. 1.724verso, impulsiono o feito para que sejam 

intimados os requeridos sobre a proposta de honorários apresentada às 

fls. 1.742/1.743, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266604 Nr: 17122-41.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marcos de Holanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAZ DE HOLANDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE a curatelada, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A 

para audiência de entrevista que DESIGNO para o dia 01 DE MARÇO DE 

2018, às 13h00min. (HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo o Sr. Oficial 

de Justiça observar as disposições do artigo 245, §1º, CPC/2015. Conste 

do mandado o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação, o qual passará 

a fluir a partir da entrevista (art.752, CPC/2015).

2.O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica (§1º, art.752, 

CPC/2015).

3.A curatelada poderá constituir advogado, e, caso não o faça, NOMEIO a 

Defensoria Pública curador especial, para apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso não constitua advogado, o seu cônjuge, 

companheiro ou qualquer parente sucessível poderá intervir como 

assistente (§§2º e 3º, art.752, CPC/2015).

4.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos art.99,§§2º e 3º, CPC/2015.

5.Intimem-se com URGÊNCIA. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237466 Nr: 14434-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos e os direitos do menor estão resguardados, bem 

como o parecer ministerial de fl. 39, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO 

às fls. 36/37, para que produza seus efeitos legais, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Sem Custas e honorários dada a gratuidade da justiça (fl. 16v).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253212 Nr: 8509-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVCSdS, VCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos e os direitos do menor estão resguardados, bem 

como o parecer ministerial de fl. 29, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO 

à fl. 27, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Sem Custas e honorários dada a gratuidade da justiça (fl. 16).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269565 Nr: 717-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAdSB, VPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBdG-M

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS forneça à criança 

ROGÉRIO ARAÚJO DA SILVA BRANCO vaga em creche municipal próxima 

à sua residência, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de adoção das 

medidas necessárias à efetivação do direito (art.139, IV, 

CPC/2015).17.CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências 

legais dos arts. 335 e 344 do CPC/2015.18.DEIXO de designar audiência 

de  conc i l iação/med iação,  dada  a  improbab i l i dade  de 

composição.19.DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, conforme 

art. 98, CPC/2015.20.Ciência ao Ministério Público.21.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209927 Nr: 9497-24.2015.811.0004

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EOdS, LLdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFP, SCAR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO FARIAS PINHEIRO, Cpf: 

03163998178, Rg: 2.077.746-9, Filiação: João Araújo Pinheiro e Terezinha 

Leite de Farias, data de nascimento: 26/08/1986, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, solteiro(a), polidor/pedreiro, Telefone 9225-6904 e 

atualmente em local incerto e não sabido STÊNIA CRISTINA ALVES 

RODRIGUES, Rg: 18880959, Filiação: Manoel Donizete Rodrigues e Cristina 

Aparecida Alves Rodrigues, data de nascimento: 27/10/1982, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-GO, convivente, polidora de carro, Telefone 

9243-4377 mãe. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial:

 Despacho/Decisão: VISTOS.1.Depreende-se dos autos que foram 

infrutíferas todas as tentativas de citação pessoal dos requeridos.2.Dessa 

forma, ACOLHO o parecer ministerial de fl. 73 e DEFIRO a citação por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido à 72.3.Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 23 de fevereiro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237934 Nr: 14760-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Suzana Ramos de Moraes Armando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A, Banco BMG S/A, 

Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386/SP, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 

OAB:OAB/MT 22131/A, Rafael Antônio da Silva - OAB:244.223/SP

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

90/92, para que produza seus efeitos legais e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO em relação ao BANCO BMG S/A, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.
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2. Custas e honorários conforme acordado.

3. Por outro lado, tendo em vista o teor da certidão de fl. 154, DECRETO a 

revelia do BANCO PAN S/A, com fundamento no art. 344 do CPC/2015.

4. Não havendo preliminares para serem analisadas nem nulidades para 

sanar, DOU O FEITO POR SANEADO.

5. Verifico que o processo se encontra pronto para ser julgado, nos 

termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

6. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235263 Nr: 12919-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARIADINNA QUELLENN MENDES DA 

SILVA, Filiação: Josilene Mendes da Silva, data de nascimento: 

27/04/1999, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), 

menor e atualmente em local incerto e não sabido ALNICLÉIA MENDES DA 

SILVA, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita.

 Sentença: 11.Diante do exposto, nos termos do que estabelecem os 

artigos 33 e ss. da Lei 8.069/90, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial e DEFIRO a GUARDA DEFINITIVA da adolescente 

ARIÁDINNA QUELLEN MENDES DA SILVA à sua Tia materna, Sra. 

ANILCLÉIA MENDES DA SILVA, sem prejuízo de revogação a qualquer 

tempo (art. 35, ECA).12.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.13.Serve 

cópia desta sentença como TERMO DE GUARDA DEFINITIVO, assumindo a 

guardiã todos os deveres inerentes à obrigação.14.SEM CUSTAS, nos 

termos do item 4.2.2, da CNGC – Foro Judicial. SEM HONORÁRIOS, uma 

vez que DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98 e ss., do CPC/2015.15.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.16.Expeça-se o necessário. Após, ARQUIVE-SE com 

as baixas e anotações necessárias.17.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 23 de fevereiro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190667 Nr: 10781-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AURELIO PEREIRA DE ALMEIDA, Cpf: 

02386578178, Rg: 194499-5, brasileiro(a), promotor de eventos. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita.

 Sentença: 12. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na representação de fls. 

05/06 e CONDENO o requerido AURÉLIO PEREIRA DE ALMEIDA no 

pagamento de multa no valor de 03 (três) salários mínimos, vigente à 

época dos fatos (11/10/2014), em favor do Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, conta-corrente nº 47744-3, agência 0571-1, 

Banco do Brasil, com fundamento no art. 258, ECA.13. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 14 . Após o trânsito em julgado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para execução do julgado, caso não haja 

pagamento voluntário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 23 de fevereiro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269610 Nr: 744-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda, 

Paulo Tarso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00(dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

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

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254115 Nr: 9034-14.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. V. Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

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

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

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

mandado de fls. 74/75 fora devolvido na secretaria com diligência parcial 

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

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219689 Nr: 2615-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: Pedro Felix da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Aparecida Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wender Luiz dos Santos - 

OAB:MT 16.327

 Vistos.

1.Com relação à revogação dos benefícios da gratuidade da justiça 

deferidos ao autor, eis que se encontra precluso, porque deveria ter sido 

aventado em preliminar de contestação.

2.Já em referência à petição de fls.91/99, na verdade não cabe ao autor 

arguir a nulidade do contrato de comodato celebrado entre o requerido e o 

município, visto que não é dado a ele defender interesse alheio (do 

município) em nome próprio. Portanto, INDEFIRO o pedido de requisição do 

procedimento administrativo que culminou com o empréstimo do bem ao 

requerido.

3.Com fundamento no art.370, CPC/2015, REQUISITE-SE do município de 

General Carneiro cópia da matrícula do imóvel indicado à fl.84, 

objetivando-se aferir se é realmente de sua titularidade. FIXO o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena das sanções legais cabíveis, inclusive multa 

e/ou busca e apreensão.

4.Com a juntada nos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se 

no prazo de 10 (dez) dias e, após, conclusos para aferir se o caso é de 

perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226086 Nr: 6533-24.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLMdS, TMBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Adriano Machado - 

OAB:MT 17.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

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

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

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

mandado de fls. 23/24 fora devolvido na secretaria com diligência parcial 

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

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271053 Nr: 1659-25.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para juntar aos autos cópia do requerimento 

administrativo formulado junto à instituição financeira visando o acesso ao 

contrato objeto desta ação (fl. 09), no prazo de 05 (cinco) dias.

 2. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259662 Nr: 12650-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMQ, CNMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

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

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

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

precatória juntada em fls. 40/41 fora devolvido na secretaria com diligência 

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

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268212 Nr: 18186-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALbV, PBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNVdS

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

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

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

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

mandado de fls. 30/31 fora devolvido na secretaria com diligência parcial 

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

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240959 Nr: 17001-47.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEBdP, GBdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHCB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido de fls. 32/32v, por conseguinte, DESIGNO a audiência 

de conciliação/mediação PARA O DIA 08 DE MAIO DE 2018 às 14h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo ser observado o endereço 

atualizado do requerido, conforme petição de fl. 42.

2.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211064 Nr: 10118-21.2015.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teodoro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Miranda Carvalho, Eliseu da Silva 

Nóbrega, Adelaide Santos Silva Nobrega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Izadora Lopes 

Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Vistos.

1.Em referência ao Agravo de Instrumento de fls.181/189, MANTENHO a 

decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

2.No que tange aos aparentes credores, a fim de evitar qualquer tipo de 

nulidade e/ou prejuízo a terceiros e, de outro lado, dar a necessária 

celeridade processual ao feito, já que o requerente é idoso, DETERMINO 

seja encaminhado e-mail/ofício/malote às 7ª e 9ª Varas Cíveis de 

Goiânia-GO, solicitando os andamentos ou cópia dos processos de 

números 20201-39.1997.809.0051 (7ª) e 17986-30.2001.809.0051 (9ª), 

especialmente se já foram extintos e os fundamentos para tanto 

(desistência ou pagamento), objetivando-se aferir se realmente terminaram 

e, por consequência, se não existe mais embasamento para as penhoras 

que recaem sobre os imóveis litigiosos.

3.Em relação às contrições relacionadas à GOVESA, verifica-se do 

documento de fl.134 que referida credora já disse que o requerido, 

pessoa em nome de quem os imóveis encontram-se registrados, não 

possui mais nenhum débito, pelo que desnecessária a sua intimação.

4.Por fim, DETERMINO a averbação desta ação às margens das matrículas 

de números 40.600, 40.601, 40.602, 40.603 e 40.604 (fls.169/176) para 

dar publicidade desta ação a eventuais interessados.

5.Juntados os documentos solicitados pelo juízo, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias, bem como, no mesmo 

prazo, indicarem DE FORMA FUNDAMENTADA eventuais provas que 

desejam produzir.

6.Após, conclusos para avaliar se o caso é de designação de audiência 

ou de julgamento do feito no estado em que se encontra.

7.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270479 Nr: 1331-95.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Tiago Gonçalves Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 300, CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

e, por conseguinte:?DETERMINO que o requerido cumpra a obrigação de 

fazer consistente em efetuar o pagamento dos débitos de IPVA, 

licenciamento e seguro obrigatório do veículo Fiorino Flex, placa NKL2792, 

Renavam 00959438092, no período de 2014 a 2018, providenciando a 

baixa na inscrição do nome da empresa na dívida ativa e a transferência 

do bem para o seu nome, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e restrição veicular de 

circulação;11.CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para 

o dia 08 DE MAIO DE 2018, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).12.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para contestar a presente 

ação e responder ao pedido de rescisão do contrato e cobrança de 

alugueres, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.13.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196664 Nr: 1601-27.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Patrícia do Nascimento Sousa Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heucione Souza Coimbra, Sidney Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245673 Nr: 3359-70.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 859 Nr: 274-14.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lille Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Silvério Duarte, Vicente Furbino Bretas 

Filho

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC e do despacho retro, impulsiono os presentes autos 

e procedo a intimação da parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo de 10 dias, considerando que o Bacen Jud fora infrutífero.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189819 Nr: 10164-44.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBH, KLBH, ABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

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

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219704 Nr: 2625-56.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiber Fernando Nunes Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243596 Nr: 1776-50.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSPdS

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

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para se manifestar 

sobre a precatória de fl. 40v, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260086 Nr: 12977-39.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FdSA, ALOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, nos termos do que estabelecem os artigos 33 e ss. 

da Lei 8.069/90, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e 

DEFIRO a GUARDA DEFINITIVA do menor PEDRO JORGE ASSUNÇÃO 

OLIVEIRA ao genitor FÁBIO DA SILVA ASSUNÇÃO, sem prejuízo de 

revogação a qualquer tempo (art. 35, ECA), resolvendo o mérito da 

demanda, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.13. Serve cópia desta 

sentença como TERMO DE GUARDA DEFINITIVO, assumindo o guardião 

todos os deveres inerentes à guarda.14. Sem custas, de acordo com o 

art. 141, §2º, ECA.15. Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255246 Nr: 9756-48.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LhPdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653, Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Pacher - 

OAB:MT/14.421, Luciana Severino Nunes Parreira - OAB:MT 18.718, 

Osmar Milan Capilé - OAB:

 Vistos. DETERMINO seja realizado estudo psicológico com o autor e as 

crianças, no prazo de 05 dias. Entendo irrelevante a oitiva de 

testemunhas, uma vez que ouvidos os filhos, nada foi relatado de negativo 

sobre ambas as partes, de molde que testemunhas nada poderão 

acrescer à decisão judicial. Por isso, após sua juntada aos autos, 

INTIMEM-SE as partes e o Ministério Público para oferecimento das 

ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente. 

Apresentadas as alegações finais, voltem-me conclusos para sentença. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 198320 Nr: 2691-70.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHFS, VSV

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

inicial e DECLARO que VAGNER SILVA VIEIRA É O PAI BIOLÓGICO de 

LUCAS HENRYQUE FERREIRA SILVA. 12.Em relação à prestação 

alimentícia, considerando que está bem resguardado o interesse da 

criança, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus efeitos legais (fl.33-v).13.OFICIE-SE ao respectivo cartório de 

Registro Civil, a fim de que sejam procedidas as anotações relativas à 

paternidade e aos nomes dos avós paternos.14.SEM custas e honorários, 

visto que são beneficiários da justiça gratuita.15.Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública.16.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56377 Nr: 480-76.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Cristina Linhares Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Fernandes

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabêlo - 
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OAB:9.031-B

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido retro.

 2. DETERMINO a devolução da Carta Precatória ao juízo deprecante, sem 

o devido cumprimento.

3. Ademais, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267538 Nr: 17703-56.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nercione Gomes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amanda Gomes Simon, Carlos Raimundo 

Gomes Simon, Daniel Gomes Simon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:16457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de uma Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato “post 

mortem” ajuizada por NERCIONE GOMES DA SILVA em face dos herdeiros 

do de cujus ARMANDO SIMON.

2. A Requerente acostou aos autos os documentos de fls.09/16.

3. CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação que DESIGNO para o dia 13 

DE MARÇO DE 2018, ÀS 13h (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 4. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério 

Público, se for o caso.

 5. Oficie-se o Cartório de Registro Civil acerca da existência de mais 

filhos registrados em nome do de cujus.

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

7. Cientifique-se o Ministério Público.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237479 Nr: 14447-42.2016.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RITA SILVA LIMA - 

OAB:29204/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

inversa ajuizada por MARCO AURÉLIO RODRIGUES LIMA.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fls. 31/32).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. SEM custas e honorários advocatícios, uma vez que não foi formada a 

relação processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242597 Nr: 1136-47.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cena Vídeo Locadora e Comércio Ltda, Juliano 

Diello Borges, Claudia Campos Leite Diello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante disso, consubstanciado na fundamentação supra, RECONHEÇO 

a incidência de litispendência nos presentes autos, razão pela qual JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, V, 

do Código de Processo Civil/2015.11.TRANSLADE-SE cópia desta 

sentença para a Execução Fiscal – Cód. 240102.12.SEM CUSTAS nos 

termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Ordinária Estadual nº. 

7.603/01.13.Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.14.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227206 Nr: 7159-43.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enilde de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silverio Benedito do Nascimento, Ednilson 

Pereira do Nascimento, Edite Pereira de Souza Nascimento, Edvilson 

Pereira do Nascimento, Edjania Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Desta feita, tendo em vista que no caso em tela não há incapazes e 

não se conhece o último domicílio do casal ou mesmo do “de cujus”, bem 

como o fato de que a mencionada controvérsia confunde-se diretamente 

com o mérito da causa, REJEITO a preliminar de incompetência deste Juízo 

para o processamento do feito, com base na fundamentação supra. 17. 

Não havendo outra preliminar a ser analisada DOU O FEITO POR 

SANEADO. 18. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. 19. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221672 Nr: 3866-65.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira de Souza

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

1. A preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência de pedido 

administrativo não merece prosperar, haja vista os documentos juntados 

pelo Autor comprovando a existência de procedimento extrajudicial relativo 

ao sinistro (fls. 43 e 141).

2. Não havendo outra preliminar a ser analisada DOU O FEITO POR 

SANEADO.

3. Outrossim, verifico que o processo se encontra pronto para ser julgado 

e prescinde de dilação probatória, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC/2015.

4. Diante disso, INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção 

ao princípio da lealdade processual. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 48844 Nr: 3117-34.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. VIEIRA ROCHA-ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Dayana Eduarda da Silva - OAB:23203, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 31.Diante disso, PROCEDA-SE a penhora via BACENJUD dos ativos 

financeiros em nome da empresa Executada, até o limite da planilha de fls. 

992.32.Com as respostas do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:?cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio 

de valores, INTIME-SE a parte Executada para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme §3º, art. 854, CPC/2015 e, em seguida, a 

Exequente para, querendo, opor-se a eventual manifestação da 

Executado, também em 05 (cinco) dias;?caso reste infrutífera a tentativa 

de bloqueio, INTIME-SE a parte Exequente para que promova o andamento 

do feito, requerendo o que entender de direito especificando, se for o 

caso em nova oportunidade, quais os veículos e/ou bens em nome da 

Executada pretende ver penhorados, proporcionalmente ao valor da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias;33.RENUMEREM-SE os autos a partir 

das fls.1.012.34.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40320 Nr: 1514-57.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA, Edson 

Nolasco Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo de Castro Morais Gomes, Elenita 

Elias dos Santos, Drogaria Lusitana Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, GABRIELA DA 

SILVA BIGIO TARDIN - OAB:6822/MT, Josias Alves Vitor Trindade - 

OAB:MT 16.506, JULIO TARDIN - OAB:4479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERICA CHRISTIANA 

MARTINS CARDOSO, para devolução dos autos nº 

1514-57.2004.811.0004, Protocolo 40320, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91196 Nr: 5050-03.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Resende Dourado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. CHAMO O FEITO À ORDEM e REVOGO as decisões de fls. 242 e 243.

 2. Diante do trânsito em julgado do acórdão de fls. 230, bem como do 

lapso temporal já transcorrido, INTIME-SE o INSS para a implantação do 

benefício no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa 

diária de R$ 900,00 (novecentos reais) pelo descumprimento.

3. Outrossim, tendo em vista a petição de fls. 245/246, INTIME-SE a parte 

requerida para se manifestar acerca do crédito retroativo informado em 

documentos de fls. 247/283.

 4. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 9014-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselma Carmem Campos Carneiro Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:17.314/PB

 12. Desta feita, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial. 13. Quanto ao 

pedido de reembolso de honorários pagos, embora devesse ter sido 

pleiteado na citada Ação de Execução de Título Extrajudicial – Cód. 95023, 

percebe-se que não foi objeto dos Embargos de Declaração (fls. 209), que 

se limitou tão somente ao pedido de repetição de indébito, juridicamente 

incabível naquele feito. 14. Desta feita, considerando o prosseguimento 

daquela ação executiva somente em face do Espólio de HUMBERTO DE 

CAMPOS MAGALHÃES, em razão do reconhecimento da ilegitimidade 

passiva da Requerente e, também, pela perda do momento processual 

para o pedido de reembolso de honorários naquele feito, qual seja, os 

Embargos de Declaração, entendo cabível a sua análise neste processo 

de conhecimento, haja vista que eventual direito de reembolso persiste até 

que atingido pelo manto da prescrição, o que por certo não é o caso. 15. 

Logo, não havendo outra preliminar a ser analisada DOU O FEITO POR 

SANEADO. 16. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. 17. RETIFIQUE-SE a 

capa dos autos para que doravante conste no pólo passivo BANCO 

BRADESCO S/A, em razão da incorporação informada. 18. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100864 Nr: 5867-33.2010.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, Zélia Maria 

dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, José Eduardo Pena, 

Expresso Satélite Norte Ltda, Umberto Pereira da Cruz Cardoso, Expresso 

São Luiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM 

E SILVA - OAB:62356/MG, Guilherme Diamantino Bonfim e Silva - 

OAB:122587/MG, Pamela Monique Flauzino Silva - OAB:OAB/MG 

147.009, Rafael Oliveira Cecílio - OAB:102.774/MG, Rodrigo Ferreira 

de Carvalho - OAB:93212/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERREIRA 

GUIMARÃES - OAB:14853/GO, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Dayana Eduarda da Silva - OAB:23203, FLORENTINO 

LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SÁ 

- OAB:15154/GO, Luiz Fernando Freitas Pires - OAB:OAB/GO 21.500, 

Luiz Mauro Pires - OAB:3242/GO, MARCO ANTONIO MUNDIM - 

OAB:841-DF, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - OAB:MT 

17.066, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. MARQUES - OAB:9995, 

Murilo Freitas Pires - OAB:OAB/GO 25.623, Renato Freitas Pires - 

OAB:OAB/GO 21.850, TAISSA TORMIN MUNDIM - OAB:88914/RJ, 

Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Vistos.

1.INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido nos embargos de 

declaração de fls. 1348/1351, porque, à princípio, referido recurso objetiva 

tão somente rediscutir a decisão impugnada.

 2.Dada a possibilidade de efeitos infringentes, INTIME-SE a parte contrária 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 1.023, § 

2º, CPC/15.

3.Já tendo sido depositados os honorários remanescentes do expert, 

EXPEÇA-SE alvará em seu favor (fl.1.347).

4.Uma vez que os embargos não tem o condão de paralisar o processo, 

CUMPRA-SE o item “vi”, fl.1.311.

5.Após, conclusos.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173923 Nr: 7167-25.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovidio Silva Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 VISTOS.

1. Cuida-se de ação de reclamação trabalhista ajuizada por OVÍDIO SILVA 

SANTOS em face do Município de Barra do Garças.

 2. Considerando que o Perito Rodrigo Ferreira de Azevedo foi nomeado 

para elaborar o laudo pericial e necessita da juntada dos documentos 

referentes a função do autor, PPRA, LTCAT e Ficha de EPI’s do autor para 

realizar o ato, DEFIRO o pedido o Expert, nos termos do artigo 473, §3º, do 

CPC/2015.

 3. Assim, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, aportar 

ao feito os documentos indicados pelo Perito.

 4. Com a juntada dos documentos, INTIME-SE o Perito para manifestar 

sobre os documentos juntados, bem como agendar nova data para a 

realização da perícia.

 5. Após a indicação da data de realização da perícia, INTIMEM-SE as 

partes para comparecerem ao local.

 6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179751 Nr: 1717-67.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Aparecida Marçal Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 Vistos.

1. Presentes os requisitos necessários conforme dispõe os artigos 534 

c/c 536 e seguintes do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido na 

forma manejada para CONVERTER a Ação de Conhecimento em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

2. Isto posto, forte no artigo 536 do Código de Processo Civil, determino a 

intimação pessoal do requerido, na pessoa de seu representante legal, no 

prazo de 30 (trinta) dias, proceda a progressão horizontal e vertical da 

requerente para a classe D e nível 4 e 5, com os respectivos acréscimos 

remuneratórios, nos moldes da Sentença de fls. 83/85, já transitada em 

julgado, retificada em parte pelo Acordão de fls. 116/120, sob pena de 

incorrer em multa no valor de R$ 500,00.

 2. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, 

CPC/2015.

3. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

DETERMINO sejam cumpridas as seguintes diligências:

- SOLICITE-SE ao Presidente do Tribunal de Justiça a EXPEDIÇÃO de 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

 – ou, sendo o caso, REQUISITE-SE à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo o pagamento de obrigação de 

pequeno valor, o qual deverá ser realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 252280 Nr: 7841-61.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Autonorte Ltda, Nilson Limongi, Iris Teles Limongi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON CORREA FILHO - 

OAB:7146-GO, Oriana Curado - OAB:17181/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ......Assim, de acordo com o recente entendimento do STJ, ante a 

ausência de negativa da instituição requerida em fornecer os documentos 

solicitados, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

DISPOSITIVODiante de todo o exposto, INDEFIRO do pedido de suspensão 

da ação executiva, por não vislumbrar a presença, ao menos por hora, de 

risco de o autor sofrer lesão patrimonial caso se permita a continuidade 

dos atos executórios além do fato de que, a suspensão requerida, neste 

momento, poderá representar prejuízos maiores e de ordem inversa para o 

credor. Ainda, dada a ausência do interesse de agir ante a não 

comprovação da recusa do réu no fornecimento de documentos, INDEFIRO 

o pedido de concessão de liminar às folhas 26, item A.CITE-SE o 

requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência 

de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 04 DE abril DE 2018, 

ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).Nesta oportunidade será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, §11º, CPC/2015).Não havendo 

composição entre as partes, decorrido o prazo para contestação, 

voltem-me conclusos para ulterior deliberação.Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270113 Nr: 1114-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenaina Nasser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 MODELO 

2011/2012 DE COR PRATA, PLACA OAP 4661, CHASSI 

8AJYZ59G4C3059723 E RENAVAM 00454361483, conforme descrito na 

inicial.9.Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, 

conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova 

redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.10.O veículo ficará depositado 

com os representantes legais do requerente.11.Caso os representantes 

legais do requerente não levantem o bem logo após a apreensão, este 

ficará a cargo do depositário deste Juízo, devendo o autor ressarcir 

eventuais gastos na manutenção do objeto apreendido, no prazo de 15 

(quinze) dias.12.Expeça-se o necessário.13.Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 79070 Nr: 2515-38.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Martins Pires

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

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS PEREIRA - 

OAB:30935-GO, MARCUS ANTÔNIO ALVES FERREIRA - OAB:GO 9300

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido de folhas 379, devendo a nobre gestora expedir 

alvará eletrônico para levantamento dos valores depositados às fls. 373, 

observando-se as formalidades legais.

 2. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar nos autos requerendo o que entende por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255489 Nr: 9897-67.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdO, EMRdO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INDEFIRO de plano o pedido de decretação da prisão civil do réu, haja 

vista a ausência de citação.

2. Por outro lado, oficie-se à empresa empregadora do réu a fim de que 

passe a efetuar os descontos INERENTES À PENSÃO ALIMENTÍCIA em 

folha de pagamento do requerido e depósito na conta informada às folhas 

35, a partir da intimação, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

3. Ainda, considerando a informação constante na certidão de folhas 31, 

determino seja expedida nova missiva, visando a citação do réu POR 

HORA CERTA.

 4. Por fim, determino que a requerente acoste nos autos a planilha do 

débito inerente as parcelas vencidas e vincendas no curso do feito.

5. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270714 Nr: 1474-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdOSM, KdO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Posto isto, com fundamento no Artigo 55 do Código de Processo Civil, 

DECLINO da competência para processamento e julgamento deste feito à 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de ARAGARÇASG-O, pelo que 

determino a imediata remessa do presente feito ao citado juízo, 

observando-se as cautelas e formalidades legais.6.Proceda-se as baixas 

e anotações necessárias. 7.Às providências. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270384 Nr: 1268-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCGdV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCL, ACCdV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, com fundamento no Artigo 55 do Código de Processo Civil, 

DECLINO da competência para processamento e julgamento deste feito à 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de ARAGARÇASG-O, pelo que 

determino a imediata remessa do presente feito ao citado juízo, 

observando-se as cautelas e formalidades legais.6.Proceda-se as baixas 

e anotações necessárias. 7.Às providências. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255522 Nr: 9922-80.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB, LEBdQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BUOZI - OAB:16593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Frente ao contido na certidão de folhas 36, DEFIRO aos requerentes os 

benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do C.P.C.

2. E, considerando que o endereço do requerido, informado às folhas 31 

é, na comarca de Agua Boa- MT e, portanto, necessária a expedição de 

missiva, que não terá tempo hábil para o cumprimento ante o exíguo lapso 

temporal para o ato aprazado às folhas 33.

 3. Diante disso, DESIGNO a data de 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO) para audiência de conciliação.

4. No ato aprazado os réus deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Expeça-se o necessário.

 7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270647 Nr: 1436-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geroza de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

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

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de Ação Declaratória de Revisão e Nulidade de Cláusulas 

Contratuais ajuizada por GEROZA DE SOUZA LEITE em face do BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO.

 2. Frente ao pedido da assistência judiciária gratuita, deve o postulante no 

prazo de 10 (dez) dias fazer prova do alegado, mediante documento que 

entender idôneo, conforme preceitua o artigo 5º, Inciso LXXIV da 

Constituição Federal, sob pena de indeferimento do pedido.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227976 Nr: 7709-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil Grupo Itáu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Angela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APRRENSÃO, ajuizada pelas partes 

mencionadas e devidamente qualificados nos autos.

2. A peça inicial foi recebida e despachada às fls. 28/29.

3. A parte autora foi intimada às fls. 30 para apresentar comprovante de 

recolhimento de diligência do Sr. Oficial de justiça para cumprimento da 

decisão de fls. 28/29.

 4. Posteriormente, foi intimada por correio (AR) para dar prosseguimento 

no feito sob pena de extinção, entretanto, conforme certidão de fls. 37 

manteve-se inerte.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando a inércia da parte autora caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do mérito.

6. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

7. Sem custas, uma vez que já recolhidas às fls. 25/26.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263820 Nr: 15372-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO MARTINS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 
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OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação De Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRATORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de DANILO MARTINS 

SANTANA.

2. Às folhas fls. 75/77 a parte autora pugnou pela desistência e extinção 

processual uma vez que entabulado acordo entre as partes.

3. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

4. Sem custas, uma vez que DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao 

requerido, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015.

5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168368 Nr: 11432-07.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glauciane Junqueira Rossato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Centro - Oeste Tocantins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cristina Borges - 

OAB:SP 114.460, Anderson Adiel Postal - OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:13654/MT, Gilberto Badaró de Almeida Souza - OAB:BA 22.772, 

Lídia Fátima de Melo Fernandes Rosa - OAB:MT 5.043

 SENTENÇA.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada por GLAUCIANE 

JUNQUEIRA ROSSATO em desfavor de UNIMED CENTRO-OESTE 

TOCANTINS.

2. A parte autora foi intimada às fls. 378/380, via DJE, para colacionar aos 

autos planilha atualizada do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito. Posteriormente foi intimada via 

correios (AR), conforme fls. 385. Entretanto, conforme correspondências 

devolvidas de fls. 386, 388 e 389, manteve-se inerte.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte autora caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse da exequente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. Custas pela exequente e honorários que FIXO em R$1.000,00 (Mil 

reais), os quais ficam em condição suspensiva de exigibilidade nos termos 

do art. 98, § 3o , do CPC/2015.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265842 Nr: 16579-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piazer & Scalon Ltda, Ricardo Scalcon Frigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Luiz de Moura - 

OAB:19.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

ajuizada por PIAZER & SCALON LTDA em face de CHEFE DO POSTO 

FISCAL DA SEFAZ DE MATO GROSSO.

2. Às folhas fls.27/30, fora indeferido o pedido liminar, por ausência de 

requisitos legais. A parte autora pugnou pela reconsideração da decisão 

de fls. 27/30. O impetrado manifestou às fls. 40/45 pela denegação da 

segurança postulada, ante a ausência de direito liquido e certo do 

impetrante.

3. Após, vieram aos autos manifestação da parte impetrante pugnando 

pela desistência da ação, uma vez que a causa perdeu seu objeto pelo 

pagamento da multa imposta ao objeto da demanda.

4. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

5. Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.

6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231253 Nr: 9932-61.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdFDB, DBdFDB, LBdF, JBdFDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B

 Vistos.

1. A parte vencida requereu o parcelamento das custas processuais 

finais às folhas 60.

2. A lei processual vigente, no art. 98, §6º, do CPC/2015 assegura a 

possibilidade do parcelamento das custas iniciais como forma de acesso à 

justiça, prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

 3. No caso em tela a pretensão é para o parcelamento das custas finas.

 4. Assim, não obstante a previsão seja para o parcelamento das custas 

iniciais no caso em tela entendo que deva ser concedido o pedido, como 

forma também, de acesso à justiça, bem como para dar ao sucumbente, 

meios de quitação do débito sem que pelo exato adimplemento.

 5. Assim, DEFIRO o pedido de parcelamento das despesas processuais, 

conforme disposição do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil e art. 

76, §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com 

redação dada pela Emenda Regimental nº25/2016- TP.

6. Consigno que o requerente deverá pagar o valor das custas e taxas do 

processo em 06 (seis) parcelas, com vencimento até o 5º dia útil de cada 

mês, sendo que o primeiro pagamento deverá realizar-se até o dia 

10/03/2018.

 7. Remetam-se os autos ao Cartório do Contador/Distribuidor para calcular 

o valor das parcelas, bem como emitir as respectivas guias de pagamento.

 8. Em seguida, INTIME-SE, imediatamente, o postulante para quitar a 

primeira parcela, advertindo-o que em caso de inadimplemento incorrerá 

no disposto dos provimentos 40/2014 e 80/2014 da CGJ/MT, de ser 

inserido os dados do devedor e o valor do débito pendente no Sistema da 

Dívida Ativa Estadual.

9. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264242 Nr: 15656-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sintesbre Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Saúde de B.do Garças, Maria Jaira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Barra do Garças - MT, 

Secretário de Saúde do Municipio de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por SINTESBRE em face de PREFEITO 

MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

.

2. O Mandado de Segurança impetrado foi despacho às fls. 104/105v.

3. Às folhas fls. 107 a parte autora pugnou pela desistência da ação.

4. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 
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consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

5. Sem condenação em custas, conforme art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.

6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254896 Nr: 9530-43.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdM, ELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Vistos.

 1. DESAPENSEM-SE este feito dos autos de codigo 220227 haja vista que, 

na verdade, o feito principal que deu origem a petição inicial é o número 

4235-35.2011.811.004, que já se encontra arquivado.

2. Ainda, INTIME-SE o exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

proceda a emenda à petição inicial no intuito de aportar nos autos a 

PLANILHA DO DÉBITO, conforme dispõe o art.523 c/c o art.524, do 

CPC/2015, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fundamento 

no art.801 e art. 924, I, do mesmo Diploma Processual.

3. Intimem-se.

 4. Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210032 Nr: 9570-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Digital Serviço de Publicidade e Comunicação Visual 

Ltda Me, Walter Evangelista de Souza, Roseny Messias Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jussara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO movida pelas 

partes acima mencionadas.

2. Às fls. 80 foi deferido o pedido de devolução do prazo de manifestação 

à Requerente, bem como determinou-se sua intimação para dar 

prosseguimento ao feito.

3. Ato contínuo a Sra. Gestora certificou nos autos que, apesar de 

devidamente intimada, a Requerente manteve-se inerte.

4. Assim, tendo em vista a certidão de fls. 82, INTIME-SE A PARTE 

AUTORA PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA 

CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

regular andamento no feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil/2015.

5. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182297 Nr: 4058-66.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Guaribaldino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de DIVINO GUARIBALDINO DOS SANTOS, todos 

qualificados nos autos.

2. Às fls. 73 a parte autora pugnou pela citação dos herdeiros do “de 

cujus” por carta (A.R.), a fim de regularizar o polo passivo da ação.

3. Desta feita, DEFIRO o pedido manejado às fls. 73 e DETERMINO a 

expedição de carta de citação para o endereço constante na exordial.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243608 Nr: 1785-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Carvalho Ribeiro, Romilda América dos Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armindo Ferreira Xavier, Francisco Nilvan 

Gomes de Alcantara, Leandro Nogueira Xavier, Maria Laneide Nogueira 

dos Santos, Ericka Nogueira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Aparecida Ferreira 

da Silva - OAB:22857-O, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE movida pelas partes acima mencionadas, todos qualificados nos 

autos.

2. Antes de analisar o pedido de fls. 89/93 e o acordo entabulado às fls. 

103/104, INTIMEM-SE os Requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aportar ao feito as petições iniciais referentes aos dois processos de 

reconhecimento de união estável e à ação de inventário informadas na 

manifestação de fls. 89/93, a fim de se verificar a existência de conexão 

entre as demandas.

3. Após, voltem-me os autos conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 79975 Nr: 3370-17.2008.811.0004

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Braga Comércio de Calçados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ame Calçados Ltda, Hsbc Bank Brasil S/A - 

Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Vistos.

 1. Trata-se de Cumprimento de sentença movido pelas partes acima 

mencionadas.

2. Às fls. 209 foi deferido o levantamento dos valores depositados pelo 

Requerido, bem como determinou-se a intimação do Requerente para dar 

prosseguimento ao feito.

3. Ato contínuo a Sra. Gestora certificou nos autos que, apesar de 

devidamente intimado, o Requerente manteve-se inerte.

4. Assim, tendo em vista a certidão de fls. 212, INTIME-SE A PARTE 

AUTORA PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA 

CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

regular andamento no feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil/2015.

5. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248905 Nr: 5476-34.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Barbosa de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emília Lopes Bolzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aportado o feito neste juízo, determino que o Requerente proceda à 

emenda à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, no intuito de fazer 
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consta na peça, quais os fundamento jurídicos que embasam o pedido, 

bem como a medida de urgência pleiteada.

 2. De igual forma, a mingua de documentos juntados, deve, em igual 

prazo, acostar nos autos documentos que tragam indícios mínimos acerca 

dos fatos aduzidos, sob pena de indeferimento de plano dos embargos, 

por sê-los meramente protelatórios.

 3. Por fim, deve, no referido lapso temporal juntar documentos que 

comprovem sua hipossuficiente financeira, que efetivamente seja hábil e 

útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita ou em igual prazo recolha as custas e taxas judiciais no mesmo 

prazo, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

4. Intimem-se.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214943 Nr: 12436-74.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayana Eduarda da Silva - 

OAB:23203, Liliane de C. N. Gomm Santos - OAB:OBA/PR 18256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de pedido de busca e apreensão com pedido liminar, com 

base no Decreto n°911/69, ajuizada por BV FINANCEIRA S/A em face de 

JACKELINE SANTOS DE OLIVEIRA, todos acima epigrafados.

2. O pedido liminar fora deferido ás fls. 44/45, sendo determinada a 

apreensão do bem em litígio, bem como determinada a expedição de ofício 

ao DETRAN para registro de gravame do veículo.

 3. O bem fora apreendido e a requerida citada ás fls. 54, sem, contudo, 

purgar a mora ou apresentar contestação.

 4. Em seguida, o feito fora devidamente sentenciado, sendo consolidada a 

propriedade e posse do veículo ao requerente.

5. Ulteriormente, este último pugna pela retirada do bloqueio efetivado 

sobre o veículo.

6. Ante as informações retro, DEFIRO o pedido do requerente. Assim, 

EXPEÇA-SE ofício ao Departamento de Trânsito do Mato Grosso para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promover a baixa do gravame do 

veículo realizada em virtude da presente ação.

7. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179232 Nr: 1247-36.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Paula Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran-PB - Departamento de Trânsito de João 

Pessoa-PB, Municipio de João Pessoa - PB, Estado de Goiás, 

Departamento de Trânsito de Goiás, Estado da Paraíba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jussara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romilton Dutra Diniz - 

OAB:PB 4583, Rosilene Alves de Oliveira - OAB:GO 7.530

 Vistos.

 1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE MULTA 

movido pelas partes acima mencionadas.

2. Às fls. 131 foi deferido o pedido de devolução do prazo de 

manifestação ao Requerente, bem como determinou-se sua intimação para 

dar prosseguimento ao feito.

3. Ato contínuo a Sra. Gestora certificou nos autos que, apesar de 

devidamente intimada, a Requerente manteve-se inerte.

4. Assim, tendo em vista a certidão de fls. 136, INTIME-SE A PARTE 

AUTORA PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA 

CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

regular andamento no feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil/2015.

5. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257916 Nr: 11397-71.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdM, ELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V i s t o s . 1 . R e c e b o  o  f e i t o  p a r a  p r o c e s s a m e n t o  e 

julgamento.2.DESAPENSEM-SE este feito dos autos de código 220227 haja 

vista que, na verdade, o feito principal que deu origem a petição inicial é o 

número 4235-35.2011.811.004, que já se encontra arquivado.3.INTIME-SE 

o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (caput, art.528, 

CPC/2015). Caso o executado, no prazo acima indicado, não efetue o 

pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, DETERMINO seja expedido ofício com ordem 

de protesto da sentença ao cartório competente (§1º, art.528, CPC/2015). 

4.Conste do mandado de intimação que somente a comprovação de fato 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento, 

sob pena decretação da prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses 

(§3º, 528, CPC/2015), além do protesto.5.O débito alimentar que autoriza a 

prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo (§7º, art.528, CPC/2015).6.Sendo o executado funcionário 

público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à 

legislação do trabalho, AUTORIZO, desde já, o desconto em folha de 

pagamento da importância da prestação alimentícia, caso haja 

requerimento do exequente e a obrigação não tenha sido quitada no prazo 

de 03 (três) dias ou, ainda, não tenha havido justificação ou esta não 

tenha sido aceita (art.529, CPC/2015). Para tanto, OFICIE-SE à autoridade, 

à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de 

desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do 

executado, a contar do protocolo do ofício (§1º, art.529,CPC). O ofício 

conterá o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

do exequente e do executado, a importância a ser descontada 

mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o 

depósito (§2º).7.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248729 Nr: 5359-43.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marionise Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

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

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Em análise aos autos, verifico decisão de fls. 35/37, prolatada em 

30/10/2017, que determinou a parte autora efetuasse o pagamento da 

primeira parcela das custas processuais com vencimento até o 5º dia útil 

de cada mês, sob pena de extinção do feito.

2. Embora intimada, a parte Autora não apresentou manifestação, embora 

representada processualmente. Consigno que fora realizada carga dos 

autos pelo patrono da autora sem qualquer manifestação ou comprovação 

quanto ao recolhimento das custas processuais, conforme certificado às 

fls. 40.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, o indeferimento da exordial e seu 

consequente cancelamento, é medida que se impõe.

5. Assim, considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte em promover os atos necessários ao seu regular 

prosseguimento, INDEFIRO a petição inicial (Art. 330, IV, CPC/2015). Por 

conseguinte, DETERMINO o CANCELAMENTO da distribuição destes autos 

com base no art. 290 do CPC/2015. PROCEDA-SE com as anotações 

necessárias junto ao distribuidor.

6. ISENTO de custas e honorários, por não haver sequer formado a 

relação processual.
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7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173156 Nr: 6320-23.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc Fullin Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson Torres Neves, Wilken Almeida Abreu, 

Lindinalva Medrado Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Queiroz Fullin 

- OAB:MT 11.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Carlos Eduardo Freitas de Souza - 

Defensor Público - OAB:, Gnota Maria Oliveira Alves - OAB:MT 

18.120

 Vistos.

1. Conforme o disposto no § 1o do Art. 523, do Código de Processo Civil, 

cite-se pessoalmente o executado, para que, efetue o pagamento do valor 

de R$ 23.786,84 (vinte e três mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta 

e quatro centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 

houver, conforme planilha inclusa ou em igual prazo, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

2. Cientifique-se o devedor que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do caput do artigo 523, o débito será acrescido de multa de 10% 

mais despesas com honorários advocatícios na ordem de 10% além de 

outras providências cabíveis, seguindo-se os atos de expropriação 

patrimonial.

3. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212410 Nr: 10913-27.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Digital Serviço de Publicidade e Comunicação Visual 

Ltda Me, Walter Evangelista de Souza, Roseny Messias Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jussara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Vistos.

 1. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL movido pelas partes 

acima mencionadas.

2. Às fls. 178 foi deferido o pedido de devolução do prazo de 

manifestação à Requerente, bem como determinou-se sua intimação para 

dar prosseguimento ao feito.

3. Ato contínuo a Sra. Gestora certificou nos autos que, apesar de 

devidamente intimada, a Requerente manteve-se inerte.

4. Assim, tendo em vista a certidão de fls. 180, INTIME-SE A PARTE 

AUTORA PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA 

CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

regular andamento no feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil/2015.

5. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258903 Nr: 12088-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMAC, FGAG, SMAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por F.G.A.G. representado por 

sua genitora STHEFANE MARIA ARAÚJO COSTA em face de STÊNIO 

HENRIQUE SOUSA GUIMARÃES.

2. Às folhas fls. 164/166 as partes manifestaram pela desistência da 

ação, vez que reestabelecida a sociedade conjugal entre a representante 

do menor e o requerido, bem como pela intimação da Defensoria Pública, 

até o momento representante processual da autora.

3. Às fls. 170, manifestou a Defensoria Pública favorável acerca da 

desistência da ação.

4. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

5. Sem custas, eis que concedido aos autos o benefício da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261624 Nr: 14004-57.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCF, JCCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos ajuizada por ANDRE LUIZ 

CHERIVATY em face de A.L.C.F. representado por JULIANA CRISTINA 

CLEMENTE CHERIVATY.

2. Às folhas fls. 88 a parte autora pugnou pela desistência e extinção 

processual uma vez que alega não possuir condições financeiras para 

continuidade do feito.

3. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

4. Custas processuais pelo autor.

 5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240192 Nr: 16404-78.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLdQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHNR

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Execução de alimentos ajuizada por M.E.L.R. e 

R.F.L.R representados por sua genitora FERNANDA LEMES DE QUEIROZ 

em desfavor de JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 52/55.

3. Considerando o interesse dos menores, o Ministério Público em nada se 

opôs ao acordo entabulado, conforme cota de fls. 57/58

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 52/55, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Sem honorários e custas, eis que concedido os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98 e ss, do CPC/2015.

8. Ainda, DEFIRO o pedido ministerial de suspensão do feito pelo período 

de 07 (sete) meses, nos termos do art.922, do CPC/2015.

8. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias, para manifestação acerca do cumprimento da 
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obrigação, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC/2015.

9. Restando silente, e observado o trânsito em julgado desta decisão, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204408 Nr: 6272-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMNG, LFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Assim, DEFIRO o pedido de parcelamento das despesas processuais, 

conforme disposição do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil e art. 

76, §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com 

redação dada pela Emenda Regimental nº25/2016- TP.9.Consigno que o 

requerente deverá pagar o valor das custas e taxas do processo em 06 

(seis) parcelas, com vencimento até o 5º dia útil de cada mês, sendo que 

o primeiro pagamento deverá realizar-se até o dia 10/03/2018. 

10.Remetam-se os autos ao Cartório do Contador/Distribuidor para calcular 

o valor das parcelas, bem como emitir as respectivas guias de pagamento. 

11.Em seguida, INTIME-SE, imediatamente, o postulante para quitar a 

primeira parcela, advertindo-o que em caso de inadimplemento incorrerá 

no disposto dos provimentos 40/2014 e 80/2014 da CGJ/MT, de ser 

inserido os dados do devedor e o valor do débito pendente no Sistema da 

Dívida Ativa Estadual.12.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249126 Nr: 5618-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Normy Queiroz de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Luiza de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Interdição, movida por NORMY QUEIROZ DE 

AZEVEDO em face de BENEDITA LUIZA DE QUERIOZ, todos qualificados 

nos autos.

 2. Às folhas 36, a requerente pugnou pela extinção do feito em razão do 

óbito do senhora BENEDITA LUIZA DE QUEIROZ, ocorrido no dia 

11.08.2017, conforme consta dos documentos de folhas 37.

3. No caso em tela, consigno que se trata de direito personalíssimo não 

transmissível, devendo, portanto, ser declarado extinção do feito, sem o 

julgamento do mérito.

4. Frente ao exposto, vindo a interditanda a óbito, com fundamento no 

artigo 485, inciso IX do CPC/2015, JULGO EXTINTO o feito, sem a 

resolução do mérito.

 5. Sem custas.

 6. Ciência ao Ministério Público.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271102 Nr: 1685-23.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLPS, PSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 e ss, do CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado nas fls. 04, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 09 

MAIO DE 2018, às 13h00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu defensor e 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

3. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 

arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 

nº. 5.478/68.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. FIXO os alimentos provisórios à razão de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente no país, que deverão ser depositados na conta 

corrente nº 00006679-1, ag. 4782, op. 013 da Caixa Econômica Federal, 

em nome da Representante, até o dia 10 (dez) de cada mês, em 

consonância com o disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, tendo em vista o 

conjunto probatório dos autos.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260383 Nr: 13222-50.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJFVdS, KFLV, LVDS, JVVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elder Ferreira Alves - OAB:, 

Elder Ferreira Alves - OAB:24.079A

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte autora para manifestar nos autos acerca do teor do 

ofício de fls. 47, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015.

2. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218316 Nr: 1819-21.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YBdA, DCBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, ajuizada por Y.B.A. representado 

por DENISSE CRISTIELE BERNARDO DOS SANTOS em desfavor de 

WELINGTON PEREIRA DE ALMEIDA, todos qualificados nos autos.

2. A parte autora foi intimada (fls. 41), via correio –AR, para dar 

prosseguimento no feito. Posteriormente, foi intimada por mandado para no 

prazo de 5 (cinco) dias dar andamento à demanda, sob pena de extinção 

e arquivamento. Entretanto, conforme certidão de fls. 47, a diligência 

restou infrutífera, mantendo-se a requerente inerte.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte autora caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse da exequente pelo regular andamento 
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do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. Sem custas e honorários.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224497 Nr: 5618-72.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBV, LVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS, ajuizada por R.B.F. 

representado por LUCIANA VIEIRA BONFIM em desfavor de GILMAR DA 

SILVA CAVARO, todos qualificados nos autos.

2. A parte autora foi intimada (fls. 28), via DJE, para dar prosseguimento 

no feito, quanto ao acordo de fls. 25, mantendo se silente, embora 

devidamente representada.

 3. Posteriormente, foi intimado o requerido, via carta precatória, no intuito 

de ratificar os termos constantes do acordo entabulado. Entretanto, 

conforme certidão de fls. 38, a parte requerida, manteve-se inerte.

4. O Ministério Público pugnou pela extinção do feito, sem resolução do 

mérito, conforme fls. 40/41.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Consigno que compete a autora promover os atos necessários ao 

regular processamento do processo e que sua inércia caracteriza o 

abandono do feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do 

mérito.

7. Diante do manifesto desinteresse da exequente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

8. Sem custas e honorários.

9. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

10. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262094 Nr: 14533-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinxã Transportes e Serviços Agrícolas 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Às folhas fls. 55 e verso, a parte autora pugnou pela desistência e 

extinção processual.

2. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

3. Sem custas, uma vez que já recolhidas e sem honorários, por não 

haver sequer formado a relação processual.

4. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270493 Nr: 1347-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE PECAS E SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de Busca e apreensão, no valor de R$ 36,00 

reais, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192963 Nr: 12348-70.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Almeida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em análise aos autos, verifico que o mandado de busca e apreensão do 

bem, objeto desta demanda, não fora localizado nem foi possível proceder 

a citação do requerido, motivo que tornou a diligência infrutífera, conforme 

certidão de fls. 79

2. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar 

as providências cabíveis ao deslinde da ação, adotando, caso queira, o 

disposto no art. 4º, do Decreto-lei nº 911/69.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271189 Nr: 1724-20.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.1.Cuida-se de pedido de TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR 

INCIDENTAL DE ARRESTO proposta por ERICA DE SOUZA SILVA em face 

do CELIO RESPLANDE BUSNARDO. 2. Aduz que a requerente que é 

credora do requerido da quantia de R$ 55.000,00 provenientes do termo 

de partilha de bens, guarda, pensão e visitas e acordo extrajudicial 

constante às folhas 14/16. 3.Aduz que as partes assinaram o acordo 

extrajudicial, contudo, o documento assinado foi subtraído pelo requerido 

no dia em que tentou contra a vida da requerente.4.Relata que o requerido 

está se desfazendo dos bens, razão pela qual requerido fosse deferido o 

arresto em tutela de urgência. Ofertou caução real fidejussória, fls. 18.5.É 

O RELATÓRIO. DECIDO.6. Pela análise dos autos, em que pese os 

argumentos tecidos pela Demandante, no caso em tela vislumbra-se a 

existência vício insanável que insurge no prosseguimento do feito 

concernente na falta de título executivo hígido à aparelhar a execução 

pretendida, consubstanciado na ausência de assinatura do documento de 

folhas 14/16. 7.Enfatiza-se que, nos documentos particulares aptos a 

serem títulos executivos, a vontade do declarante é atestada pela 

indispensável aposição de sua assinatura (art. 784, inc. III, CPC/2015), 

sem a qual, não se atinge um grau de probabilidade da existência do 

crédito, suficiente a autorizar as condições e coerções inerentes à 

execução forçada. 8.Desse modo, inexistindo o título executivo 

extrajudicial, consta-se a falta interesse de agir da Requerente na medida 

cautelar de arresto, fato este que se torna obstáculo intransponível ao 

prosseguimento do feito.9...10. Isto posto, em obediência ao que dispõem 

os artigos 10 e 317 do CPC/2015, deve a autora se manifestar no prazo de 
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15 (quinze) dias. 11.Após, voltem-me conclusos.12. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243796 Nr: 1934-08.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Felix Nascimento Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Mato Grosso - OAB:, Procurador do Município de Barra do Garças 

- OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 1934-08.2017.811.0004, Protocolo 

243796, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238297 Nr: 15010-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marileny Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 15010-36.2016.811.0004, Protocolo 

238297, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259351 Nr: 12429-14.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS, FMN

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARISSA ALVES 

CANEDO, para devolução dos autos nº 12429-14.2017.811.0004, 

Protocolo 259351, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245494 Nr: 3194-23.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPMD, GM, AVMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260, Manuela Vieira Nemes - OAB:14.379

 Vistos.

 1. Cuida-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 

ALIMENTOS, DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS E 

DIREITO DE VISITAS movido BÁRBARA PRISCILLA MAGALHAES DUARTE 

E OUTROS em desfavor de LEANDRO GOUVEIA DE MORAIS, já 

qualificadas.

2. Ao analisar os autos, constato que a parte autora colacionou ao feito os 

documentos novos de fls.95/104.

 3. Assim, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE a requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos documentos novos aportados, conforme disposto no artigo 

437, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

 4. Ainda, julgado improcedente o AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 

1009139-83.2017.8.11.0000, DEVE o réu cumprir na integra a decisão de 

folhas 60, concernente à fixação de alimentos às requerentes.

 5. Após, remeta-se o feito ao Ministério Público Estadual, para que se 

manifeste no prazo legal, fulcro no artigo 178 do CPC/2015.

6. Intime-se.

 7. As Providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256326 Nr: 10434-63.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIA ALVES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, Marcos José da Silva - OAB:21255/MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 Assim, DEFIRO o pedido de restabelecimento do serviço de energia 

elétrica na UC nº 6/913542-7 é medida que se impõe, visto que patente a 

oscilação de valores nas faturas de consumo emitidas pela 

requerida.12.Sobre o pedido de efetivação da multa aplicada em razão do 

descumprimento da determinação de exclusão do nome da parte autora do 

Serasa, atinente ao débito de R$2.025,80 (dois mil e vinte e cinco reais e 

oitenta centavos), entendo que o mesmo merece guarida, conquanto que o 

documento de fls.150, demonstra que o título foi novamente incluso no 

Sistema de Proteção ao Crédito na data de 11/11/2017, razão pela qual 

DETERMINO que a multa seja revertida em prol da parte requerente, 

devendo o quantum ser aferido após o transito em julgado desta 

demanda.13.Com relação ao título nº0000913542201710, correspondente 

ao valor de R$3.154,80 (três mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta 

centavos), DETERMINO que a requerida proceda com a EXCLUSÃO junto 

ao Serasa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 

R$500,00 (quinhentos reais), conforme deliberado pela decisão de 

fls.51/53.14.Por fim, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla 

defesa, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca dos documentos novos aportados (fls.144/162), 

conforme disposto no artigo 437, §1º, do Código de Processo Civil. 

15.Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.16.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176417 Nr: 10395-08.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celimário Vitor dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, para no prazo 

de quinze dias, requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176422 Nr: 10400-30.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Lopes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 
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OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, para no prazo 

de quinze dias, requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199651 Nr: 3503-15.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soares de Almeida Brito, José de Almeida Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

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

Mato Grosso - OAB:

 1. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA SOARES 

DE ALMEIDA BRITO, representada por JOSÉ DE ALMEIDA BRITO, em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Consta na inicial que a requerente é 

acometida de sequelas decorrentes de AVC, possuindo grande restrição 

para se locomover. Em sede de tutela antecipada foi concedido o pedido 

de tratamento de reabilitação a nível domiciliar (“Home Care”). Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 24/32.

 2. O requerido descumpriu a decisão judicial, razão pela qual foi 

concedido o pedido de bloqueio para efetivar o tratamento de saúde. 

Posteriormente, a requerente pleiteou pela realização de novo bloqueio 

para quitar as despesas com a empresa Help Home Care.

 3. Fora informado nos autos o falecimento da parte autora, fls. 533/535.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Tendo em vista a notícia do falecimento da parte autora (fl. 536), não 

persiste o interesse processual no prosseguimento do feito, já que a 

presente ação tinha por objetivo o fornecimento do tratamento de saúde à 

paciente. Verificada, portanto, a ausência superveniente do interesse 

processual, de modo a configurar a carência da ação.

DISPOSITIVO

6. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, 

porquanto verificada a perda do objeto da demanda.

7. Considerando a impossibilidade de apreciar o pedido de bloqueio de 

valores para quitação do débito, em razão da perda do objeto da demanda, 

OFICIE-SE a empresa Help Home Care para adentrar com a ação cabível a 

fim de buscar seu intento.

 8. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e 

ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.

9. Ciência ao Ministério Público.

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

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268166 Nr: 18169-50.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Magalhães Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cibele Vicente de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Bernardes - 

OAB:136656/MG.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 21.Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência pleiteado.22.CITE-SE a requerida, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação 

que DESIGNO PARA O DIA 18.04.2018, às 17h00min (HORARIO DE MATO 

GROSSO). INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.23.Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC/2015. 24.Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 25.Cite-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214736 Nr: 12292-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Marques Amorim Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA movido por MARIA APARECIDA MARQUES 

AMORIM NUNES em desfavor da UNIMED ARAGUAIA.

 2. Considerando que a audiência não fora realizada (fl. 119) e em razão 

do interesse da parte autora em realizar acordo, DEFIRO o pedido de fl. 

120 e REDESIGNO o ato para o dia 25 de abril de 2018, às 15:30 horas 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 3. Cite-se o requerido para comparecer a audiência de conciliação, 

devendo ser citado com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil.

 4. O autor será intimado na pessoa de seu patrono (artigo 334,§3º, do 

Código de Processo Civil). Consigno que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, 

§9º, do Código de Processo Civil).

 5. Sendo a composição infrutífera, o requerido dever oferecer defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da audiência da conciliação, 

conforme previsto no artigo 335, do Código de Processo Civil. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor na inicial (artigo 344, do Código de Processo Civil).

6. Após, INTIME-SE o autor para impugnar a defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o artigo 350, do CPC/2015.

7. Em seguida, concluso para decisão.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238945 Nr: 15446-92.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundo dos Freios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Fullin de Castro - 

OAB:20273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

 1. Cuida-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento cc 

Repetição do Indébito movida por MUNDO DOS FREIOS LTDA em desfavor 

do BANCO BRADESCO S/A.

2. A controvérsia existente entre as partes cinge-se na discordância dos 

encargos financeiros praticados pela instituição financeira requerida, 

quando da negociação de contratos de abertura de crédito e capital de 

giro, firmados através da conta bancária de nº29920-0, agência 3292.

 3. A autora afirma que todas as negociações entabuladas entre as partes 

totalizam o importe de R$749.700,00 (setecentos e quarenta e nove mil e 

setecentos reais) e que, embora tenha efetuado inúmeros pagamentos, 

ainda permanece um saldo devedor em aberto, em virtude dos elevados e 

irregulares encargos contratuais praticado pela ré.

4. O pedido de tutela de urgência foi indeferido e o ônus da prova foi 

invertido, por ocasião da decisão de fls.487/490.

5. A parte contrária apresentou defesa em fls.530/548 e apresentou 

documentos em fls.549/587 e 609/636.

6. A decisão de fls.638/641, indeferiu os pedidos de exclusão dos dados 

da requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, depósito judicial e 

determinou a intimação do autor, a fim de manifestar-se sobre os 

documentos novos juntados ao feito, sob pena de preclusão.

 7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Considerando que o requerente foi devidamente intimado para 

manifestar-se nos autos acerca dos documentos novos de fls.609/636 e 

manteve-se inerte, entendo pela preclusão do ato processual.
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9. Desta forma, não havendo preliminares para serem analisadas, nem 

nulidades para sanar, DOU O FEITO POR SANEADO.

10. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

11. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio 

da lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me 

conclusos para sentença.

12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269148 Nr: 413-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sílvio de Almeida Toledo

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

de Tal

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

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que na data aprazada o Magistrado Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro, titular desta Vara se encontra em licença médica e que, 

este magistrado responde cumulativamente neste período pela 1ª e 2ª 

Varas Cíveis desta Comarca e havendo outros feitos que reclamam 

urgência na Vara em que sou titular, visto que se tratam de matéria afetas 

a infância e juventude, SUSPENDO a audiência designada ante a 

impossibilidade de realizar o ato por conta de estar cumulando atribuições.

2. Aguardem-se os autos em Cartório até o regresso do Magistrado, para 

ulterior designação de audiência.

3. Ciência às partes.

 4. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236097 Nr: 13494-78.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAdCAN, ILdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:MT 18.938/O, Débora Suzana Ramos de Moraes 

Armando - OAB:MT 15.874

 10.Diante do exposto, com fulcro no art. 528, § 3º, CPC/2015, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL DE EDUARDO WYNDER CARDOSO DO CARMO, por 30 

(trinta dias), pelo não pagamento de débitos alimentícios referentes as 

prestações alimentícias objeto desta demanda, de acordo com o cálculo 

que deverá ser feito e atualizado pelo contador judicial.11.EXPEÇA-SE 

MANDADO DE PRISÃO em nome do executado, fazendo constar os 

valores das despesas extraordinárias devidamente atualizadas, DEVENDO 

A PRISÃO CESSAR TÃO LOGO SEJA QUITADA A 

DÍVIDA.12.OBSERVE-SE que o executado deve ficar isolado dos detentos 

condenados e de alta periculosidade, considerando o caráter excepcional 

da medida coercitiva ora determinada.13.Ainda, decorrido o prazo acima 

elencado, sem o cumprimento da decisão, DETERMINO desde já a inclusão 

do nome do executado nos bancos de dados de proteção ao crédito, com 

base no art. 782, §3º, do CPC/2015.14.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244354 Nr: 2306-54.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Guarda c/c tutela de urgência ajuizada por 

MÁRCIA CAVALCANTE PEREIRA em desfavor de LAZARO BARCELO DA 

SILVA.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 41 e 

verso.

3. Às fls. 44 manifestou o Membro do Ministério Público pela homologação 

do acordo entabulado.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 41 e verso, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Sem custas.

8. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270649 Nr: 1438-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildemar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto da Receita Pública

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

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de mandado de segurança movida por ILDEMAR DOS SANTOS 

em face do SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO 

FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados nos 

autos.

2. INDEFIRO de plano o pedido liminar, haja vista decisão de suspensão de 

liminares proferida pelo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça nos 

autos de n.53157/2015.

3. NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 

12.016/90, art.7º, inciso I).

4. Após esse prazo, com ou sem as informações, DÊ-SE vista dos autos 

ao Ministério Público pelo prazo improrrogável de 10 dias (art. 12, da Lei 

nº12.016/2009).

5. REMETA-SE os autos ao Cartório Distribuidor, a fim de que retifique-se o 

pólo passivo da ação de acordo com a exordial.

6. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254676 Nr: 9394-46.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundo dos Freios Ltda, Eliomar de Castro e Silva, Marta 

Fullin Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Fullin de Castro - 

OAB:20273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Dessa forma, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de 

atribuição do efeito suspensivo à ação executória, nos termos do art.919, 

§1º, do CPC.11.Ainda, registro por oportuno que, nos autos em apenso, 

em que o embargado figura na qualidade de exequente, foi 

tempestivamente colacionado ao feito a via original do título de crédito 

objeto da demanda, conforme determinado pela decisão de fls.55/56, 

razão pela qual entendo por suprida a manifestação de irregularidade 

formulada pelo embargante nesse sentido.12.Nessa esteira, recebo os 

presentes embargos SEM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, nos exatos 
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termos do artigo 919, § 1º, CPC. 13.Feitas tais considerações, INTIME-SE o 

embargado, via correios, para querendo, oponha impugnação no prazo 

legal (art. 920, caput c/c 183 do CPC).14.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180110 Nr: 2078-84.2014.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Pereira da Fé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelino de Sousa Lira, Wellen Nara 

Lira Aguiar, Marione Lira da Silva, Jullye da Silva Lira, Dieyme da Silva Lira, 

Laura da Silva Lira, Espólio de José Francisco Gomes Lira, Ana Maria 

Gomes Lira, Silvania Miranda Lira, Rosanea Miranda Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271406 Nr: 1898-29.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 16 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 15:30 horas (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).

4. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério 

Público.

 5. FIXO os alimentos provisórios à razão de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente no país, que deverão ser repassados diretamente à 

Requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o 

disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório 

dos autos.

6. Ciência ao Ministério Público.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163508 Nr: 5085-55.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Novo Santo Antonio

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAETANO DE BRITO 

- OAB:16581

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação Ordinário de Cobrança ajuizada AMORIM MÁQUINAS 

PEÇAS E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA em desfavor de 

MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 96/97.

3. Após, retornaram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 96/97, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Sem custas e honorários.

8. Decorrido o prazo para pagamento da 3 (três) parcelas do acordo, 

INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para 

manifestação acerca do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 

922, parágrafo único, do CPC/2015.

9. Restando silente, e observado o trânsito em julgado desta decisão, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193760 Nr: 12910-79.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Virgilio Lançamentos de Imoveis Ltda, 

Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDARTA STACIARINI ROCHA 

- OAB:20.630

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 12910-79.2014.811.0004, 

Protocolo 193760, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271042 Nr: 1650-63.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francieli Rosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar - Faculdades Unidas do Vale do 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 330, 

III, do CPC/2015 e, por corolário, julgo extinto o feito, sem resolução de 

mérito, consoante o disposto no artigo 485, VI, do CPC/2015. 14.DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, conforme o disposto no artigo 99, §3º, do 

CPC/2015. 15.CONDENO o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, porém SUSPENDO a exigibilidade das referidas 

verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações da requerente. 16.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações necessárias. 17.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260728 Nr: 13447-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Xavier de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilda Fernandes Barbosa

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO a expedição de mandado de manutenção de posse em favor 

do autor na área situada a Rua B, quadra 18, lote n. 10, bairro Jardim 

Araguaia-MT. 17.CITE-SE o requerido para comparecer a audiência de 

conciliação que designo para o dia 25 de abril de 2018, às 15:00 horas 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo ser citado com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. 18.O autor será intimado na pessoa de seu patrono (artigo 

334, §3º, do Código de Processo Civil). Consigno que as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (artigo 

334, §9º, do Código de Processo Civil). 19.Sendo a composição infrutífera, 

o requerido deve oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado a 

partir da audiência de conciliação, conforme previsto no artigo 335, do 

Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial (artigo 

344, do Código de Processo Civil). 20.Após, INTIME-SE o autor para 

impugnar a defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 350, 

do CPC/2015. 21.Em seguida, concluso para decisão. 22.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229613 Nr: 8810-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceni Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Otiai, Doralice Sena Corado Otiai, Espólio 

de Dino Batista da Silva, Ronalstie da Silva Freitas, Amanda da Silva 

Freitas, SIRLENE FREITAS DOS SANTOS, THAYSA FREITAS DA SILVA, 

IAN PEDRO BARROS BATISTA

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

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:MT 

15.260, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 28.789, WEDER VAN 

DIK DE ALMEIDA AQUINO - OAB:19097

 Impulsionamento por certidão

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

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

requerer o que de direito no prazo de cinco dias, bem como para querendo 

impugnar a contestação de folhas 183/213, pelo prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271632 Nr: 2048-10.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vieira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Frente ao pedido da assistência judiciária gratuita, deve o postulante no 

prazo de 10 (dez) dias fazer prova do alegado, mediante documento que 

entender idôneo, conforme preceitua o artigo 5º, Inciso LXXIV da 

Constituição Federal, sob pena de indeferimento do pedido.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 12331-29.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Inácio da Costa, Daniel de Oliveira Costa, Celina 

Inácio de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 25.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por 

ausência dos requisitos legais. 26.DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

da prova e DETERMINO que o demandado aporte, no momento da 

apresentação da defesa, os contratos n. 251254648, 288378900, 

303043452 e 2013605004. 27.CITE-SE o requerido, no endereço declinado 

na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / mediação que 

DESIGNO para o dia 09 DE MAIO DE 2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO).28.Nesta oportunidade será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, 

nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição 

impossível, terá início a partir da data da audiência o prazo para a 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 29.Realizada a 

autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso para a devida 

homologação (art. 334, §11º, CPC/2015).30.Não havendo composição 

entre as partes, decorrido o prazo para contestação, voltem-me 

conclusos para ulterior deliberação.31.DEFIRO o pedido de pagamento das 

custas ao final do processo. 32.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259728 Nr: 12710-67.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVMdS, TMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJIdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada J. V. M. S. representada por 

THAIS MARIANO DOS SANTOS em desfavor de TAFFAREL JÚNIOR 

ITACARAMBI DA SILVA.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 19 e 

verso.

3. O Membro do Ministério Público manifestou favorável a homologação do 

acordo, conforme fls. 20/21.

4. Após, retornaram os autos conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

7. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 19 e verso, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

8. Sem custas e honorários.

8. Ciência ao Ministério Público.

9. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261605 Nr: 13995-95.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galdino Marcelino de Paula Neto, Andreia Aparecida 

Girardi Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista Gonçalves, Dorivaldo 

Cardoso, Douglas Ferreira, Elaine Lima Medeiros Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 
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4.571, RICARDO BRAIAN MEDEIROS FERREIRA - OAB:48792/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO 

EVANGELISTA GONÇALVES, para devolução dos autos nº 

13995-95.2017.811.0004, Protocolo 261605, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27926 Nr: 293-10.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crea / MT - Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura & Agronomia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrogildo Alves Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064, Helmut Flávio Preza Daltro - OAB:7285/MT, 

ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico a exequente apresenta requerimento 

para que seja expedido mandado de penhora e avaliação do bem indicado 

às fls.126/127.

 2. Desta forma, DEFIRO o pedido de fls. 131 da parte exequente ante a 

inobservância do executado em saldar a dívida.

 3. Assim, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do bem indicado 

(fls. 126/127), conforme art. 830, § 3o, do CPC/2015 e, por conseguinte, 

OFICIE-SE ao Cartório do registro de imóveis para que proceda a 

averbação da presente ação junto a matricula do imóvel mencionado, à 

expensas do exequente.

4. INTIME-SE, na mesma ocasião, o executado para, querendo, opor 

embargos no prazo legal (art. 829, § 1o, CPC/2015), bem como sua 

cônjuge Srª Cleide Furquim de Almeida Correa, constante às fls. 127v.

5. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para que 

se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177933 Nr: 12209-55.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto de Freitas Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navesa Hyundai, Hyundai Caoa do Brasil Ltda, 

Hyundai Caoa do Brasil Ltda, Hyundai Motor Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Sabatello Cozze - 

OAB:SP 252.802

 Impulsionamento por certidão

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

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte requerida, via 

DJE, para manifestação sobre os embargos de declaração de folhas 

103/105, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207038 Nr: 7793-73.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFMdO, AMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP, GLdJP, EdFMdSP

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

de Mato Grosso - OAB:, Gabriel Esteves - OAB:22330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL LUIZ 

ESTEVES, para devolução dos autos nº 7793-73.2015.811.0004, Protocolo 

207038, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94559 Nr: 8332-49.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187264 Nr: 8093-69.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Antônio Carreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Vistos. DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DÊ-SE 

vistas à parte autora e à parte ré para apresentarem alegações finais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sucessivamente. Apresentadas as alegações 

finais, voltem-me conclusos para sentença. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271665 Nr: 2077-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roziner Aparecida Guimarães Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3ª Ciretran de Barra do Garças, Carpegiane 

Gonzaga da Silva Liones

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de Mandado de Segurança ajuizado por ROZINER 

APARECIDA GUIMARÃES GONÇALVES em face do 3ª CIRETRAN DE 

BARRA DO GARÇAS-MT.

 2. O impetrante afirma, em síntese, que não conseguiu emitir as guias 

para pagamento do licenciamento de 2018 em razão da ausência de 

quitação da multa de trânsito no valor de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos 

e trinta e quatro reais e setenta centavos). Aduz que o recurso interposto 

na via administrativa se encontra pendente de julgamento. Requer, em 

liminar, a liberação do pagamento referente ao licenciamento 2018 sem o 

pagamento da multa. Pleiteia, ao final, o cancelamento da multa e a 

nulidade do auto de infração. Aporta ao feito os documentos de fls. 15/48.

 3. Ao analisar os autos, constato que o impetrante deixou de aportar ao 

feito documento hábil que comprove a inexistência de julgamento do 

recurso administrativo, o que impossibilita a apreciação do pedido neste 

momento.

 4. Deste modo, antes de apreciar o pedido de urgência, INTIME-SE o 

impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

aportando ao feito documento hábil que comprove a pendência de 

julgamento do recurso administrativo, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, conforme o disposto no artigo 321, parágrafo único, do 

CPC/2015.

 5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 247370 Nr: 4497-72.2017.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM 

MOVIDA POR CLEIDIONICE MARTINS DA SILVA, em desfavor de AMADOR 

QUIRINO DA SILVA, todos qualificados nos autos.

Tendo em vista que o requerido não fora encontrado no endereço indicado 

na inicial, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o 

endereço atualizado do suplicado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 24140 Nr: 2857-93.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DE MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. FREITAS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285, 

PROCURADOR DO CREA-MT - OAB:6.475-MT., ROBERTO CARLONI DE 

ASSIS - OAB:11291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.Vistos.Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

CREA/MT em face de H. P. FREITAS COMERCIAL LTDA, todos já 

qualificados nos autos.Às fls. 40/42 o Exequente pugnou pelo 

reconhecimento e consequente aplicação da responsabilidade solidária 

dos responsáveis legais da empresa Executada para com a dívida.Verifico 

que o processo se estende desde 2001 e que até o momento não foi 

possível proceder com a citação da empresa Executada.Ato contínuo, às 

fls. 41v, o Exequente juntou aos autos Comprovante de Inscrição e de 

Situação Cadastral da Executada, e que consta como Baixada.Assim, 

como exposto, requer a responsabilização dos sócios quanto à dívida 

fiscal, com base no art. 134, VII do Código Tributário Nacional e art. 4, V, 

§1° da Lei de Execuções Fiscais.Pois bem, Da análise do art. 134, VII do 

Código Tributário Nacional percebe-se que não é aplicável ao caso 

presente. Ante tudo o que foi exposto INDEFIRO o pedido de aplicação de 

responsabilidade solidária dos responsáveis legais da empresa Executada 

qundo à dívida em questãoINTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269637 Nr: 765-49.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo de Oliveira Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Barufei, Sul America Cia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

movida pelas partes acima mencionadas, todos qualificadas nos autos.

A parte autora alega que o primeiro Requerido, agindo com negligência e 

imprudência, atropelou seu filho de 17 anos de idade, causando seu óbito.

Ainda, afirma que a genitora do “de cujus” já recebeu sua cota parte da 

indenização nos autos código 206718.

Assim, requer o pagamento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados.

Desta feita, CITE-SE os Requeridos e INTIME-SE-OS, para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 

13:00 HORAS.

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC. Sendo a composição impossível, terá início a partir da data 

da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público.

Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, §11, CPC).

Não havendo composição entre as partes, decorrido o prazo para 

contestação, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, CPC.

OBSERVE-SE o Oficial de Justiça, as prerrogativas insculpidas no art. 212, 

§2º, do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177046 Nr: 11194-51.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Claudia Lucas dos 

Santos - OAB:GO 33.002, Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 120 e, por conseguinte, SUSPENDO o feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

2. Decorrido o prazo, INTIME-SE o Requerente para que, em 15 (quinze) 

dias, dê prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 69671 Nr: 3112-41.2007.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herval Alves D'Afonseca, Alfredo Floriano 

Tonetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

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

OAB:GO 17.934, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da 

execução, conforme §1º, art.523, CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora Bacenjud, voltem-me conclusos.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269640 Nr: 767-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weslizangela Farias Belo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Impactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 
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Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA movida por entre as 

partes já qualificadas nos autos.

2. Com fundamento no artigo 511 do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a 

que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. DEFIRO ao requerente, os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 99, § 3º, do C.P.C.

4. Cite-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269646 Nr: 773-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aladim dos Santos Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA movida por entre as 

partes já qualificadas nos autos.

2. Com fundamento no artigo 511 do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a 

que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. DEFIRO ao requerente, os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 99, § 3º, do C.P.C.

4. Cite-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269084 Nr: 367-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Ferreira Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA movida por entre as 

partes já qualificadas nos autos.

2. Com fundamento no artigo 511 do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a 

que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. DEFIRO ao requerente, os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 99, § 3º, do C.P.C.

4. Cite-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173203 Nr: 6370-49.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Nelson Feitosa Júnior - OAB:MT 8.656

 1. PRELIMINARMENTE, converto a ação de conhecimento de PEDIDO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA 

CERTA, forte no artigo 523, CPC/2015.

2. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

4. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

5. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270669 Nr: 1452-26.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO de movida pela 

FUNDAÇÃO PIO XII, HOSPITAL DO CANCER DE BARROTOS em desfavor 

de ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA, qualificados nos autos.

2. No caso em tela, verifico que a inicial não está regularmente instruída, 

haja vista que a suplicante instrui o feito somente com cópia do da cártula 

a que pretende ser ressarcida, o que enseja a inépcia da petição inicial, 

além de carência da ação, haja vista que se trata de documento essencial 

à propositura da demanda. Nesse sentido

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PRETENSÃO EMBASADA EM CÓPIAS 

DOS TÍTULOS. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DA 

JUNTADA DOS CHEQUES ORIGINAIS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA 

CORTE E DO STJ. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70067071100, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 10/12/2015)”

3. Posto isto, visando assegurar a autenticidade do cheque apresentada 

e, com arrimo no princípio da circulabilidade do titulo de crédito, 

DETERMINO que o requerente emende a petição inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, acostando o documento original, sob pena de indeferimento 

da petição inicial.

 4. Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262892 Nr: 14800-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Santolin, Maria de Fatima Pedreira de souza Santolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Isto posto, com fundamento no inciso I do artigo 494 c/c o inciso III do 

artigo 1022 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de folhas 18 

para DECLARAR DE OFÍCIO a sentença de folhas 17 e verso com a 

finalidade de CORRIGIR o erro material na grafia do nome da conjugue 

varoa posto que o correto é: MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA 

SANTOLIN. 10. Por conseguinte, a sentença de folhas 17 e verso passará 

a ter o seguinte teor: ... DISPOSITIVO: Isto posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA JUDICIAL os termos acordados na inicial e nas fls. 14, para 

que produzam os jurídicos e legais efeitos e em consequência JULGO 
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EXTINTO o feito, com o julgamento do mérito nos termos do art. 487, III, “b” 

do CPC/2015. Via de consequência, preenchidos os requisitos legais, 

DECRETO O DIVÓRCIO do casal JAIR SANTOLIN e MARIA DE FATIMA 

PEREIRA DE SOUZA SANTOLIN, qualificados nos autos, declarando 

extinto o casamento e seus efeitos, o que faço com supedâneo no art. 

226, § 6º da Constituição Federal e no art. 1.571, IV, do Código Civil. A 

Requerida voltará a usar o nome de solteira, conforme fls. 05. Expeça-se 

o competente termo de guarda. Sem condenação à custas uma vez que 

as partes fazem jus à gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º 

do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.” 11. NO mais permanece a sentença como tal lançada. 12. 

Intimem-se as partes. 13. Proceda-se a retificação junto ao sistema 

APOLO. 14. Expeça-se o necessário, arquivando-se, em sequencia o feito 

observadas as formalidades legais. 15. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270084 Nr: 1086-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Missias da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rayane da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. A requerente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

 2. Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, 

contempla este benefício como garantia fundamental aos que 

comprovarem sua hipossuficiência.

 3. Desta forma, é medida que se impõe exigir a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira da parte, o que, no caso destes autos, não se 

verifica qualquer documento que se preste a tal prova.

4. Frente ao exposto INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do 

Código de Processo Civil/2015, primeiro para comprovar o estado civil de 

viúva, bem, devendo aportar ao feito cópia da declaração de imposto de 

renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja hábil e útil a 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita ou em igual prazo recolha as custas e taxas judiciais no mesmo 

prazo, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256336 Nr: 10441-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA NOLETO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronildo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de inventário da falecido RONILDO PEREIRA DA SILVA.

 2. NOMEIO como inventariante a Sra. FRANCISCA NOLETO ALMEIDA, que 

deverá ser intimada para prestar compromisso em 5 (cinco) dias e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, observando-se 

os incisos do art.620,CPC/2015 (art.617, parágrafo único, CPC/2015).

3. Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE, os herdeiros e 

os legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários 

serão citados pelo correio, observando-se o disposto no art. 247, 

CPC/2015, devendo, ainda, ser publicado edital, nos termos do inciso III do 

art. 259, CPC/2015 (art.626,§1º, CPC/2015).

4. Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art.627, CPC/2015).

5. Após, venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, 

art.627,§1º, CPC/2015, e, se for o caso, determinar a avaliação dos bens.

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98027 Nr: 3035-27.2010.811.0004

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Previdência dos Funcionários Banco 

do Brasil - PREVI

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

OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15.228 - MT, Luciano Luís Brescovici - 

OAB:6814-B/MT, Marcos Vinicius Barros Otoni - OAB:16785-DF

 1. PRELIMINARMENTE, converto a ação de conhecimento de PEDIDO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA 

CERTA, forte no artigo 523, CPC/2015.

2. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

 4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151486 Nr: 1636-26.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocria Comércio & Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Coelho Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alquimir Gomes de Carvalho - 

OAB:26386/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por 

AGROCRIA COMÉRCIO &INDÚSTRIA LTDA em desfavor de MAURICIO 

COELHO MACHADO.

2. A parte autora foi intimada, via DJE, às fls. 74 para dar prosseguimento 

no feito. Posteriormente, foi intimada via correios (AR), conforme fls. 79. 

Entretanto, conforme certidão de fls. 80 manteve-se inerte.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte autora caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse da exequente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. Sem custas, uma vez que já recolhidas.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269815 Nr: 894-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 25 DE 

ABRIL DE 2018 às 13h30min.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213468 Nr: 11525-62.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Divino Francisco da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:114.089-RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:MT 5.736, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, MÁRCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7659/MT, PEDRO HENRIQUE 

BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT, ajuizada por PAULO DIVINO FRANCISCO DA SILVA em desfavor 

de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

todos qualificados nos autos.

2. A parte autora foi intimada às fls. 128/129 para colacionar aos autos 

comprovante de requerimento administrativo de solicitação de pagamento 

pelos danos que aduz sofrer em decorrência de acidente de trânsito, 

deixando transcorrer o prazo assinalado (fls. 131)

3. Posteriormente, foi intimada via DJE por impulsionamento (fls. 132) e, 

subsequentemente, por correios (AR). Entretanto, manteve-se inerte 

conforme correspondência devolvida de fls. 135.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando a inércia da parte autora caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do mérito.

6. Diante do manifesto desinteresse da requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

7. Custas e honorários advocatícios pelo requerente, que ficam em 

condição suspensiva de exigibilidade frente ao exposto no art. 98 §3° do 

CPC/2015.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237607 Nr: 14544-42.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosângela de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ROSÂGELA DE ÁVILA.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

64/65v.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 64/65v, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Custas e honorários de advogado nos termos do acordo entabulado 

entre as partes (fls.65).

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155617 Nr: 7633-87.2011.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Borges de Sousa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Carvalho Campos, Miriam Carvalho 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Maria Schneider 

Rueda - OAB:37171/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Cintia dos Arbues Nery da Silva - OAB:MT 9.923-B

 Vistos.

 1. Inicialmente, fora determinada a intimação da representante do 

interditando para que apresentasse manifestação nos autos, sob pena de 

destituição do encargo, conforme fls. 284.

2. Assim, percebe-se que a carta precatória expedida com a finalidade 

epigrafada acima restou infrutífera diante da certidão de fls. 308v que 

informa que o interditando e sua curadora se encontram em local de 

residência não sabido.

3. Deste modo, ABRA-SE vista ao representante do Ministério Público para 

que se manifeste pelo prazo legal, nos termos do art. 178, II, do CPC/2015.

4. Após voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171122 Nr: 3727-21.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB - Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dassayev Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10.661, Washington Faria Siqueira - OAB:MT 18071A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 SENTENÇA.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por BFB – LEASING 

S/A em face de DASSAYEV FERREIA DE SOUSA, todos qualificados nos 

autos.

2. Inicialmente, às fls. 177 parte exequente fora instalada a se manifestar 

acerca da certidão de fls. 176, na qual consta o decurso do prazo para 

pagamento do débito pela parte executada, mantendo-se ambas silentes.

3. Posteriormente, o exequente é intimado via correio (AR) para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. No 

entanto, quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 184.

4. É O RELATÓRIO.

5. Considerando a inércia da parte autora caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do mérito.

6. Diante do manifesto desinteresse do exequente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

7. Custas e honorários advocatícios pelo exequente, nos termos da 
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sentença de fls. 136/143, bem como Acórdão de fls. 160/161.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173296 Nr: 6465-79.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Baião - 

OAB:MT-21453A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado por ITAÚ 

UNIBANCO S/A em face de ANÍSIO BUENO JÚNIOR e BARRATUR 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA, todos qualificados nos autos.

2. Vieram aos autos, manifestação do exequente requerendo a extinção 

do feito por perda superveniente do objeto, uma vez que as partes 

firmaram acordo referente ao objeto desta demanda (fls. 112).

3. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 924, II do CPC/2015.

4. Sem custas, uma vez que já recolhidas às fls. 27/29.

5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243192 Nr: 1508-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo da Silva Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, NORMA CELIA RAMOS MENDES - OAB:18920/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT

 Vistos.

 1. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pelas partes supramencionadas.

2. DEFIRO o pedido de fls. 26 e determino que seja realizada tentativa de 

conciliação entre as partes.

3. Assim, à luz do disposto no art. 1º, III, do Código de Processo Civil, 

combinados com os artigos 139, V e o art. 334 caput do mesmo diploma, 

visando à solução consensual deste conflito, DESIGNO o DIA 11 DE ABRIL 

DE 2018, às 17h00min (horário oficial de Mato Grosso) para realização de 

audiência de CONCILIAÇÃO entre as partes.

 4. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC.

5. Ocorrendo ou não a composição, voltem-me os autos conclusos.

6. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156027 Nr: 8206-28.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Anchieta Bauer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 14. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

331/339, uma vez que intempestiva e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 327, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, 

com base no art. 524, §2°, do Código de Processo Civil. 15. DETERMINO a 

expedição de Alvará Eletrônico em favor da Exequente dos valores 

depositados às fls. 331, conforme solicitado às fls. 343. 16. INDEFIRO o 

pedido de condenação do Requerido em litigância de má-fé, uma vez que 

não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 80 do 

Código de Processo Civil. 17. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito, pelo pagamento do valor total do 

débito, fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015. 18. Após o transito em 

julgado, arquive-se. 19. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103719 Nr: 8723-67.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. A. PRADO FILHOS - ME, Luis Alves do Prado Filho, 

Elias do Prado, Lucimeire Barros Lopes Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a da Comarca de Piranhas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Alves Moreira da 

Silva - OAB:OAB/SP 258420, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 

13.842-A, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:MT 18.032-A

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por L.A. PRADO 

FILHOS- ME (E OUTROS) em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, todos 

qualificados nos autos.

2. Em análise aos autos, verifico decisão de fls. 228 que determinou a 

indisponibilidade de valores em ativos bancários do executado. A 

indisponibilidade restou positiva, conforme fls. 230.

 3. A parte executada fora devidamente intimada a se manifestar, 

quedando-se inerte (fls.234). Por sua vez, o exequente trouxe aos autos 

manifestação acerca dos valores bloqueados, bem como pela expedição 

de alvará judicial em seu favor (fls. 232).

4. É O RELATO. E DECIDO.

DISPOSITIVO:

 5. Frente no exposto, declaro quitada a obrigação pela parte executada e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC/2015.

6. Ainda, DEFIRO o pedido manejado às fls. 232, devendo ser expedido 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste Juízo, 

conforme demonstra o comprovante de depósito de fls. 226 e 231 , em 

favor da parte exequente na conta disposta às fls. 232.

7. Sem Custas, uma vez que recolhidas conforme demonstrado às fls. 

225-v. Sem honorários, vez que já se encontram adimplidos por meio do 

presente levantamento de valores.

8. Transitada em julgado e após observar as cautelas de estilo, 

arquivem-se com as baixas necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154994 Nr: 6728-82.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alipio Paula Siqueira, Margarida Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Cláudia de Castro, Carlos Alberto Pinto 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:MT 1.460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução De Título Extrajudicial proposta pelo 

ALIPIO PAULA SIQUEIRA E MARGARIDA TELES DA SILVA em desfavor de 

ANNA CLÁUDIA DE CASTRO E CARLOS ALBERTO PONTO BARBOSA, 

todos qualificados nos autos.

2. Conforme se verifica das fls. 193/194, já fora acostada aos autos, 

matrícula do imóvel objeto de penhora devidamente atualizada.

3. Ante o exposto, a fim de efetivar a penhora dos bens indicados às fls. 

193/194, com fundamento no artigo 831 e incisos do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de fls. 192.

 4. Expeça-se mandado de penhora e avaliação.
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 5. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206462 Nr: 7438-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thays Evangelista Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia de Seguros Gerais

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por THAYS 

EVANGELISTA MONTEIRO em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS.

2. A parte Exequente requereu o cumprimento da sentença de fls. 

244/246, que condenou a executada a pagar montante referente 

indenização por invalidez decorrente de sinistro.

3. A parte Executada juntou ao feito comprovante de depósito do valor 

executado bem como pugnou pela extinção do feito (fls. 255/256v).

4. Às fls. 257 a Requerente concordou com o valor depositado e requereu 

seu levantamento através de expedição de alvará judicial.

5. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 257, devendo a nobre gestora expedir 

alvará eletrônico para levantamento do valor depositado às fls. 256v, 

observando-se as formalidades legais.

 6. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, II do CPC/2015.

7. Custas pelo Requerido.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254056 Nr: 8985-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Aparecida Woiciechoswki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUHAIR TAWFIQ MAHMUD ABU RUB, Alcides 

Hermes Thereza, José Carlos Bertucci, SERGIO ROBERTO ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Às fls. 118 O Oficial de Justiça certificou nos autos informando que não 

foi possível citar a Requerida vez que esta mudou-se para a Síria, 

consoante informações de familiares.

2. Ato contínuo, a Requerente pugnou às fls. 124 pela citação por edital da 

Requerida.

3. Desta feita, presentes os requisitos estampados no art. 257, do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de fls. 124 e determino a citação da 

Requerida, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179405 Nr: 1408-46.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Mota Bevilacqua

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA, ajuizada por EVA 

MOTA BEVILACQUA em face do SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A.

2. Compulsando os autos verifico que já houve realização de PERÍCIA 

MÉDICA JUDICIAL, cujo laudo fora acostado às folhas 213 e verso.

3. Destarte, determino a apresentação de alegações finais, por meio de 

memoriais escritos, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, voltando-me 

após para prolação de sentença.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165514 Nr: 7619-69.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Túlio Mortoza Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

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

OAB:MT 5.880-A

 SENTENÇA

1. Compulsando os autos, verifico decisão de fls. 211 que determinou o 

levantamento de valores bloqueados em favor do exequente. Após, 

deveria o exequente se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, pugnando 

pelo que entender por direito.

2. Devidamente expedido Alvará Eletrônico e, posteriormente, intimada a 

parte exequente, esta se manteve silente, conforme certidão de fls. 220.

3. Isto posto, DECLARO quitada a obrigação e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, III, 

do CPC/2015.

4. Custas pelo executado.

5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 6. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80611 Nr: 3988-59.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Braga Comércio de Calçados Ltda, José Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ame Calçados Ltda, Hsbc Bamerindus S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Fernando Mancini - 

OAB:1581/MT, GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, Milton Antônio Martini Fernandes- Defensor 

Público - OAB:

 Vistos.

 1. Trata-se de Cumprimento de sentença movido pelas partes acima 

mencionadas.

2. Às fls. 190 o Requerente pugnou pelo cumprimento de sentença para o 

pagamento de R$1.743,07 (hum mil setecentos e quarenta e três reais e 

sete centavos), a ser dividido no montante de 50% (cinquenta por cento) 

para cada Requerido.

3. Ato contínuo, o Requerido HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO 

procedeu com o pagamento de sua parte, conforme fls. 215/217.

4. Às fls. 220, o Requerente pugnou pela expedição de alvará para 

levantamento do valor depositado pelo Requerido AME CALÇADOS LTDA, 

bem como a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sob o valor 

restante.

5. Neste sentido, verifico que o Requerente equivocou-se no pedido de fls. 

220, vez que na verdade o depósito de 50% (cinquenta por cento) da 

condenação foi efetuado pelo Requerido HSBC BANK BRASIL S/A - 

BANCO MULTIPLO. Portanto o valor restante a ser cobrado é referente à 

parte do réu AME CALÇADOS LTDA.

6. Ademais, às fls. 226 foi expedido alvará de levantamento numerário 

para os valores depositados às fls. 215/217.

7. Desta feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

requerer o regular prosseguimento do cumprimento de sentença referente 

ao valor devido pela parte ré AME CALÇADOS LTDA, sob pena de 

extinção e arquivamento.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166611 Nr: 9133-57.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani Siqueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Barra do Garças - OAB:000/MT

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA 

ajuizada por SILVANI SIQUEIRA COSTA em face de MUNICÍPIO DE BARRA 

DO GARÇAS - MT.

2. A parte Exequente requereu o cumprimento da sentença de fls. 

111/115, que condenou a executada a pagar montante referente a verbas 

devidas a título de reenquadramento de carreira.

3. A parte executada interpôs embargos à execução que, sentenciado 

conforme fls. 151 e verso, deu provimento aos embargos da executada.

4. Às fls. 153 o Requerente pugnou pela expedição de precatório no valor 

de R$ 12.735,63 (doze mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e 

três centavos) relativos ao débito principal e R$ 1.315,04) a título de 

pagamento de honorários advocatícios.

5. É o relatório. Decido.

6. Tendo em vista que a questão já foi apreciada em sede de Embargos à 

Execução, INDEFIRO o pedido de fls. 153/154.

7. HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 142/145 para que surtam 

todos os efeitos jurídicos e legais.

8. DETERMINO a expedição de PRECATÓRIO REQUISITORIO em favor da 

exequente via sistema SGP, conforme previsão legal emanada pela Lei 

Municipal número 2.982/2009, no valor principal.

9. E, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR com relação ao valor dos 

honorários, tendo em vista que se enquadra dentro dos limites elencados 

na lei na legislação municipal vigente.

10. Deverão, ainda, serem observados os formulários próprios conforme 

preceitua a CNGC-CGJ-MT, remetendo-se ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para providências cabíveis.

11. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, II do CPC/2015.

12. Custas pelo Requerido.

13. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

14. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229907 Nr: 9034-48.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anilta Carvalho Galbusera, Edimar Carvalho Nascimento

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

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

OAB:SP 217.166

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

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, 

promovida pelas partes acima epigrafadas.

2. Às fls. 97/98 as partes formularam acordo, estipulando no referido 

termo, que as custas processuais permaneceriam sob encargo da parte 

autora.

3. Ato contínuo, em sentença de fls. 114 e verso, foi fixada a condenação 

em custas processuais nos termos do acordo entabulado, ou seja, sob 

encargo do requerente.

 4. Ocorre que, conforme às fls. 43, foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora, de modo que a exigibilidade dessas despesas 

fixadas em sentença resta suspensa.

5. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, já que, estando o processo sentenciado e 

transitado em julgado, inexiste qualquer providência a ser adotada.

6. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214825 Nr: 12358-80.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Mota Bevilacqua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movido pelas 

partes mencionadas acima.

2. Às fls. 51/52 o Exequente pugnou pela constrição de valores via 

sistema BACENJUD a fim de quitar o débito.

3. Entretanto, verifico que ocorreu grande lapso temporal entre o pedido e 

o ultimo cálculo do montante devido.

4. Assim, antes de proceder à penhora online via sistema BACENJUD, 

INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos 

autos cálculo atualizado do débito.

5. Às providências.

 6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258577 Nr: 11869-72.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar David de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 11869-72.2017.811.0004, Protocolo 258577, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259823 Nr: 12788-61.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida dos Reis Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL 

LTDA, Autonorte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 12788-61.2017.811.0004, Protocolo 

259823, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202547 Nr: 5501-18.2015.811.0004

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Novo Santo Antonio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amorim Máquinas Peças Serviços e 

Representações Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Novo Santo Antonio - OAB:

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

OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifico que o presente incidente fora julgado, 

nos termos da decisão de fls. 16/17.

2. Assim, DETERMINO o desapensamento deste incidente dos autos da 

Ação principal (cód. 163585).
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3. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as anotações de 

praxe.

4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249583 Nr: 5894-69.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Humberto Nogueira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Lemes de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

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

OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

1. Trata-se de Embargos à Execução, ajuizada por JORGE HUMBERTO 

NOGUEIRA REIS em desfavor do FERNANDA LEMES DE QUEIROZ.

 2. Consta dos autos em apenso (Execução – Cód. 240192 – fls. 52/55), a 

existência de um acordo firmado entre as partes, pondo fim na Execução..

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Em análise aos autos em apenso (Execução – Cód. 240192 – fls. 

52/55), denota-se que o acordo firmado entre as partes, realmente 

objetiva por fim à demanda relativa ao adimplemento dos alimentos que deu 

origem ao presente feito.

5. Logo, tendo em vista que a presente demanda tem como objeto o 

mesmo mencionado autos de Execução Cód. 240192, já extintos em razão 

da homologação do acordo, resta evidenciada a ausência superveniente 

do interesse de agir, fato que por sua vez, acarreta a extinção do 

processo sem resolução de mérito.

6. Diante disso, pela impossibilidade de prosseguimento, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do 

CPC/2015.

7. Sem custas, eis que DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 e ss, do CPC/2015..

 8. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias 

e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

9. Expeça-se o necessário.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252765 Nr: 8199-26.2017.811.0004

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELR, RFLR, Fernanda Lemes de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Humberto Nogueira Reis

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, ajuizada por 

FERNANDA LEMES DE QUEIROZ em desfavor de JORGE HUMBERTO 

NOGUEIRA REIS.

 2. Compulsando os autos, verifico petição às fls. 10 na qual o impugnado 

aduz a retificação do valor da causa, bem como requer a extinção do feito 

por perda superveniente do objeto.

3. Ademais, consta dos autos em apenso (Execução – Cód. 240192 – fls. 

52/55), a existência de um acordo firmado entre as partes, pondo fim à 

execução da obrigação alimentar.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Em análise aos autos em apenso (Execução – Cód. 240192 – fls. 

52/55), denota-se que o acordo firmado entre as partes, realmente 

objetiva por fim à demanda relativa ao adimplemento dos alimentos que deu 

origem ao presente feito.

6. Logo, tendo em vista que a presente demanda tem como objeto o 

mesmo mencionado autos de Execução Cód. 240192, já extintos em razão 

da homologação do acordo, resta evidenciada a ausência superveniente 

do interesse de agir, fato que por sua vez, acarreta a extinção do 

processo sem resolução de mérito.

7. Diante disso, pela impossibilidade de prosseguimento, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do 

CPC/2015.

8. Sem custas e honorários.

 9. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias 

e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

10. Expeça-se o necessário.

11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264747 Nr: 16013-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINEI MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de LIONILIA PEREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de inventário da falecida LIONÍLIA PEREIRA OLIVEIRA.

As folhas 12 fora proferida decisão inicial que recebeu o feito para 

processamento e julgamento, contudo, por um lapso, foi nomeado 

inventariante nome de terceiro, estranho a estes autos.

 Ou seja, vislumbra-se a ocorrência de erro material, razão pela qual deve 

ser declarada de ofício a decisão mencionada, visando à correção do erro 

apontado.

Posto isto, tendo ocorrido erro material de digitação, com fundamento no 

inciso I do artigo 494 c/c o inciso III do artigo 1022 do Código de Processo 

Civil, revogo parcialmente a decisão de folhas 12.

 Por conseguinte, nomeio inventariante a senhora JOSINEI MARTINS DE 

OLIVEIRA, que deverá ser intimada para prestar compromisso em 05 

(cinco) dias e as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

observando-se os incisos do art.620,C.P.C. (art.617, parágrafo único, 

C.P.C).

Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE os herdeiros e os 

legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários 

serão citados pelo correio, observando-se o disposto no art. 247, 

CPC/2015, devendo, ainda, ser publicado edital, nos termos do inciso III do 

art. 259, CPC/2015 (art.626,§1º, C.P.C.).

Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art.627, C.P.C.).

 DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, C.P.C.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2430 Nr: 33-60.1984.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PADILHA SILVEIRA, Djalma de 

Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Ivan Szeligowiski Ramos - OAB:2296-A, Raul Darci 

Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Evangelista Gonçalves 

- OAB:MT 2.006

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.459,82 (dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois 

centavos), referente à custas, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença, e R$ 130,40 (cento e trinta reais e quarenta centavos), 

referente ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante 

depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco 

do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra 

do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 
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custas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175061 Nr: 8659-52.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJBdS, REdS, GBdS, ACFdS, EFdSBS, 

VMDCS, CGdCeS, CARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “9. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, quitados os 

impostos necessários, em obediência ao que preceitua o artigo 659, do 

CPC/2015, homologo por sentença o presente, para que produza seus 

efeitos legais e diante das cessões realizadas, DEFIRO o pedido de 

adjudicação do imóvel matriculado sob o n. 5.781, Cartório de Registro de 

Imóveis de Barra do Garças-MT, em favor da cessionária MARIA 

RODRIGUES DA SILVA, salvo erros ou omissões e ressalvados direitos de 

terceiros.”10.No mais permanece a sentença como tal lançada. 

11.Intimem-se as partes. 12.Expeça-se o necessário, arquivando-se, em 

sequência o feito observadas as formalidades legais. 13.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268203 Nr: 18181-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dieiço Duarte Nunes, Leda Paula Lopes Reis, Renato 

Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro, Marcelo de 

Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 Vistos.

 1. Intime-se o município de General Carneiro/MT, na pessoa de seu 

Procurador, para que se manifeste, no prazo legal, acerca do 

descumprimento da decisão de fls. 85/86.

 2. Após o retorno e juntada, torne os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de janeiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238137 Nr: 14903-89.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Souza Nunes da Silva, Vanda de Souza Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

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

OAB:12.208-A/MT

 DESPACHO

Processo nº: (2238137)

 Vistos.

A fim de evitar a designação desnecessária de audiência, intimem-se as 

partes para dizerem, no prazo de 10 dias, se desejam produzir alguma 

prova em eventual audiência de instrução e julgamento.

Se positivo, a parte deverá indicar de forma objetiva, relevância e a 

imprescindibilidade da prova para o desate da lide, indicando também os 

pontos que entenderem controvertidos, atentando-se as prescrições 

legais, sem prejuízo do indeferimento desta, acaso manifestamente 

impertinente e protelatória, bem como, sem prejuízo do julgamento do 

processo no estado em que se encontra.

Acaso seja negativo, certifique-se.

Ato contínuo, decorrido o prazo e concretizados todos os atos acima, com 

as certificações devidas e juntada da justificativa, venham-me conclusos 

para decidir o que for de direito.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239508 Nr: 15887-73.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSACC, JAS, BSdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACC

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

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Isabelle de Baptista - OAB:MT 19.065, Josias Alves 

Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13.745, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria 

Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, Valdeir Ribeiro de Jesus - 

OAB:MT-15269-A

 PROCESSO Nº 15887-73.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 239508

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida por JAGSON 

SILVA ALVES CAMILO COSTA E JULIANO ALVES SILVA, representados 

pela genitora BRUNA SILVA DE JESUS, em face de DIAGSON ALVES 

CAMILO COSTA.

Em composição extrajudicial realizada por intermédio da Defensoria Pública 

local, as partes firmaram acordo, identificado na petição juntada às fls. 

27/28.

O Ministério Público não se opôs, às fls. 46, ao conteúdo pactuado, bem 

como pela homologação do acordo avençado entre as partes, pugnando, 

entretanto, pela suspensão da presente execução até comprovado o 

efetivo cumprimento do acordado.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Os direitos dos infantes mostram-se resguardados.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados às 

fls. 27/28, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, SUSPENDO a presente execução até restar 

comprovado que o executado cumpriu o acordado, adimplindo com a 

obrigação pactuada no prazo acertado entre as partes, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil. Findo o prazo, retome-se o curso 

do processo, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo 

legal.

Custas pela assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240794 Nr: 16886-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Rocha Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:18441/O, LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - 

OAB:19466/O, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, MICHELLY DIAS MASSONI - 

OAB:15458, RENAN NADAF GUSMAO - OAB:16284, WILLIAN HIDEKI 

YAMAMURA - OAB:OAB/MT 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212485 Nr: 10959-16.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Isto Posto, com base nos artigos 186 e 944 e seguintes, do Código Civil e 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, Julgo parcialmente 

procedente a pretensão da autora Joelma da Silva Oliveira para condenar 

o Banco Panamericano S/A a pagar-lhe a quantia de R$4.000,00, a título 

de indenização por danos morais.Por corolário, ratifico a medida 

liminarmente imposta, para torná-la definitiva, consistente em manter 

baixado o debatido gravame.Condeno o demandado em custas e 

honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, não havendo recurso voluntário, promovam-se as baixas e as 

anotações de praxe arquivando-se os autos.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263716 Nr: 15312-31.2017.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

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

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266617 Nr: 17129-33.2017.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley de Abreu Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Beatriz Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

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

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209533 Nr: 9256-50.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques Sobrinho, Joabe Dauzacker Marques, 

Francisca Faleiros Marques, Gustavo Alexandre Rodante Buissa, Ana 

Leticia Malerba Buissa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Danilo Varjão Alves, Joanne Varjão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Gustavo Alexandre Rodante Buissa - OAB:OAB/SP 

181949, Gustavo Dantas Dias - OAB:369102/SP., Paulo Sillas Lacerda 

- OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9256-50.2015.811.0004 – Código 209533

Vistos.

Considerando o acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça, a fls. 

375, e a certidão de sua publicação, a fls. 376, INTIME-SE a parte autora 

para se manifestar e requerer o que reputar adequado para o 

prosseguimento da ação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179138 Nr: 1171-12.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recapagem de Pneus JC Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO CÓD. 179138

 Vistos.

Trata-se de pedido declaratório de ilegalidade de incidência de tributo 

cumulado com pedido de repetição de indébito apresentado por 

Recapagem de Pneus JC Ltda. em face da Secretaria de Estado de 

Fazenda de Mato Grosso.

A parte autora requereu a realização de perícia contábil, como se vê às 

fls.290/291, sendo deferida e, posteriormente, nomeado o perito que 

apresentou proposta de honorários (fls.294/299).

 Por sua vez, o requerente apresentou impugnação à proposta juntada 

aos autos, alegando que sua atual situação financeira impossibilita por 

completo o pagamento de tamanha quantia (fls.302/303). Entretanto, 

intimado para se manifestar acerca do pedido de redução do valor 

cobrado, o perito nomeado ratificou o valor inicialmente proposto, 

justificando-o pelos custos diretos e indiretos de natureza pessoal e 

material, grau de zelo e responsabilidade, bem como a importância e 

complexidade do trabalho a ser realizado (fls.306/308).

 Dessa forma, tendo em vista que o valor apresentado para realização da 

perícia encontra respaldo em tabela homologada pelo Conselho Regional 

de Contabilidade do estado, o indeferimento da impugnação apresentada é 

medida que se impõe.

 Denota-se que a matéria a ser analisada é de grande complexidade e 

relevante para a resolução da lide, bem como o volume de trabalho a ser 

apreciado justifica a quantidade de horas discriminadas pelo profissional 

contábil, pois diz respeito a tributos que abrangem o período de 2009 a 

2016.

 Ainda, o fundamento apresentado pelo requerente não é suficiente para 

ensejar minoração dos honorários periciais, vez que este justifica o pleito 

de redução na atual realidade econômica e financeira do país, sem ao 
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menos apresentar inconformidade do valor cobrado com outros 

orçamentos previstos para o trabalho em questão.

 Diante do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de prejuízo da prova, efetuar o recolhimento do valor dos 

honorários periciais em conta vinculada ao Juízo, destacando que, nos 

termos do artigo 465, §4º, do Código de Processo Civil, poderá realizar o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento), quitando o remanescente ao 

final, após entrega do laudo.

 Intime-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270957 Nr: 1630-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ebrahim Ahmad Fayad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaína Aparecida Peixoto Reis Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Assim, DEFIRO, in limine litis, o pagamento de alimentos provisionais pela 

requerida em favor da parte autora, no correspondente a R$ 600,00 

(seiscentos reais), devendo ser depositado mensalmente na mesma 

conta, cujos dados bancários constam na exordial(...), INDEFIRO, 

liminarmente, o pedido da parte autora quanto à concessão de guarda 

definitiva da menor ao pai, ora requerente, EBRAHIM AHMAD FAYAD, 

devendo tal questão ser resolvida após tentativa de conciliação.Quanto às 

custas e despesas processuais, verificando-se que há, nos autos, sinais 

externos de riqueza, da parte autora, apta a suportar os dispêndios 

judiciais, não possibilitando, portanto, a sua isenção, INDEFIRO, em sede 

de medida liminar, a gratuidade da justiça requerida, autorizando, 

entretanto, o pagamento do referido ao final do processo, quando de seu 

julgamento.Demais pedidos, reputando-os não ser da urgência necessária 

para apreciação em tutela provisória, com decisão liminar, serão 

analisados em procedimento instrutório ou momento posterior.Isto posto, 

CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, para integrar a 

relação processual, e, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal, com observância das advertências legais dos arts. 335 e 344 do 

Código de Processo Civil.INTIMEM-SE as partes para comparecerem em 

audiência de conciliação/mediação, que ora designo para o dia 11 de abril 

de 2018, quarta-feira, às 16h00min (horário local), na qual devem estar 

acompanhadas de seus respectivos patronos, sendo que a ausência 

injustificada de qualquer delas acarretará a aplicação de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190203 Nr: 10439-90.2014.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdMN, JGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Rodrigo Queiroz de Oliveira - OAB:OAB/MT 13.284

 Processo nº 1043-90.2014 – Código 190203

Vistos.

Trata-se de demanda pendente de julgamento, estando esgotada a fase 

probatória.

Embora dispensável a coleta de alegações derradeiras, uma vez que não 

houve produção de provas após a audiência que se vê registrada nos 

autos, para que não se alegue ofensa ao contraditório, colham-se 

manifestações do demandado e oportunize ao Ministério Público 

manifestação em seguida, ainda que remissiva ao parecer de fls.66.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261411 Nr: 13872-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBD, TPBDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdJG

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

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

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171486 Nr: 4212-21.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sezario da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A/MT

 PROCESSO CÓD. 171486

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Vistos.

Compulsando os autos, observa-se que a procuração juntada não dá 

poderes para a outorgada efetuar levantamento de valores em nome 

próprio.

 Dessa forma, intime a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos instrumento procuratório hábil para receber os valores 

depositados em juízo.

Intime-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265752 Nr: 16620-05.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messilda Vitória Cabral Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Condomínio Parque da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 16620-05.2017.811.0004 - Cód. 265752

Vistos.

Trata-se de ação proposta por MESSILDA VITÓRIA CABRAL REZENDA, o 

qual intenta indenização por danos morais e materiais decorrentes de 

construções em seu terreno, em face de CONDOMÍNIO PARQUE DA 

SERRA.

Veio aos autos emenda a inicial com apresentação de comprovante de 

renda mensal, como se vê às fls.27/28.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º do 

Código de Processo Civil.

 Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

CITE-SE o requerido, no endereço constante na exordial, e o INTIME para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 11 de abril de 

2018, às 14h00min, na qual as partes deverão se fazer acompanhadas de 

seus defensores ou advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 
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partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268646 Nr: 48-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaura Ferreira Morato Sobrinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 48-37.2018.811.0004 - CÓDIGO 268646

Vistos.

CITE-SE a executada para que possa pagar, no prazo de 03 (três) dias, o 

valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o(a) 

exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

A executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231, desse Código. Os embargos não terão 

efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderá a executada requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916, do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser suportados pela executada. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 216217 Nr: 595-48.2016.811.0004

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

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

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

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Rafael Wiezzer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Processo nº 595-48.2016– Código 216217

Vistos.

Intime-se o autor para que manifeste acerca da petição de fls. 157/169.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268624 Nr: 37-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro Pit Stop Ltda Me, Cássia Santos 

Manciolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 37-08.2018.811.0004 - CÓDIGO 268624

Vistos.

CITE-SE os executados para que possam pagar, no prazo de 03 (três) 

dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Os executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231, desse Código. Os embargos não terão 

efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916, do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269074 Nr: 363-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU FRANCISCO ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA POZER ROTILI - 

OAB:14441/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência mediante 

liminar.CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal, com observância das advertências legais dos arts. 335 e 344 

do Código de Processo Civil.Haja vista que o requerente comprovou sua 

hipossuficiência financeira para suportar os dispêndios processuais 

atinentes às custas e demais despesas, mediante declaração juntada nos 

autos, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos dos art. 98 e 99, § 3º, 

do CPC.ANOTE-SE na capa dos autos que se trata de requerente idoso, 

possuindo direito à tramitação processual prioritária, conforme dispõe o 

inciso I do art. 1.048 do CPC.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268863 Nr: 204-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elianea Perucci Jacomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 
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OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 204-25.2018 – Código 268863

VISTOS.

Trata-se de requerimento de abertura de inventário do falecido 

SEBASTIÃO JACOMINI, proposto por sua filha ELIANEA PERUCCI 

JACOMINI.

Considerando que a parte autora não apresentou declaração de 

hipossuficiência, bem como o demonstrativo de renda, que comprovassem 

a carência financeira e a necessidade de deferimento do benefício da 

gratuidade da justiça – previsto no art. 4º e seguintes da Lei nº 1.060/50 -, 

INTIME-SE a requerente para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, se assim 

desejar, emendar a petição inicial, juntando o presente documento que 

serve de prova de sua situação financeira, sob pena de indeferimento da 

peça vestibular.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 86473 Nr: 492-85.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Azolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Firmino de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Vistos.

Tendo em vista a ausência de bens penhoráveis do executado, suspendo 

a presente execução por 01 (um) na, nos termos do artigo 921, inciso III e 

§1º do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 74061 Nr: 7153-51.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marques Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340

 CÓDIGO: 74061

 Vistos.

Intime-se o executado para indicar o local em que se encontra o veículo, 

sob pena de considerar ato atentatório a dignidade da justiça.

Indicado o local, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Intime-se, ainda, o exequente para manifestar acerca de eventual 

proposta de parcelamento, como requerido pelo executado às fls.121.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264883 Nr: 16102-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizane Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Diomas Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 16102-15.2017 – Código nº: 264883

Vistos.

Verificando os autos, identifico os pressupostos processuais, bem como 

os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido, NOMEIO a requerente ELIZANE BARBOSA SILVA como 

inventariante - em conformidade com o art. 660 do Código de Processo 

Civil.

Por conseguinte, nos termos do artigo 664 do CPC, intime o inventariante 

para apresentar o plano de partilha.

 Por fim, configurada a hipossuficiência financeira da requerente, com 

base na isenção fiscal da DIRF apresentada, DEFIRO o pedido de benefício 

da gratuidade da justiça, de acordo com a Lei nº 1.060/50 e na forma do 

art. 98 do Código de Processo Civil.

Intime-se as Fazendas Públicas para que, desejando, manifestem 

interesse na causa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267859 Nr: 17904-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 AUTOS CÓD. 267859

 Vistos.

1. INTIME-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias, o valor 

da dívida apresentada, provar que o fez ou justificar sua impossibilidade, 

nos termos do artigo 911 do Código de Processo Civil, a ser depositado na 

conta indicada pela requerente às fls.06-verso.

 2. Transcorrido o prazo, sem pagamento ou apresentação de justificativa, 

remetam-se os autos ao Ministério Público.

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 4º, § 1º da Lei 

1.060/50.

Barra do Garças-MT, 09 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261815 Nr: 14148-31.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisvaldo Furquim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 14148-31.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 261815

VISTOS.

Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS movida por 

ELISVALDO FURQUIM DA SILVA em face de LARES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que o autor, atendendo à determinação expressa em 

decisão proferida por este Juízo às fls. 50, juntando documentos hábeis e 

úteis à comprovação da condição de hipossuficiente e consequente 

necessidade de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, 

no caso, cópias de sua CTPS, termo de rescisão do contrato de trabalho 

devidamente homologado pelo respectivo sindicato da categoria 

profissional a que pertence, e demonstrativo de recolhimento de FGTS, 

DEFIRO a justiça gratuita ao requerente, com fulcro nos artigos 98 e 99 do 

CPC.
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III – CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, para integrar a 

relação jurídica, e, desejando, apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contestação, sob pena de revelia e seus efeitos.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 11 de abril de 2018, às 

15h30min (horário local), na qual as partes deverão estar acompanhadas 

de seus procuradores, sendo que a ausência injustificada de qualquer 

uma delas é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará a aplicação de multa, conforme preceitua o art. 334, § 8º, do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 62292 Nr: 5399-11.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Espólio de Alexandre Lucas Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fortunato Evangelista e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Luciana do Vale Mascarenhas da Silva - OAB:GO 

19.638, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT, RICARDO 

RODRIGUES DE ALMEIDA - OAB:MT 12.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 PROCESSO CÓD. 62292

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Vistos.

Tendo em vista que o executado não possui numerários ativos em suas 

contas bancárias, conforme extrato anexo, intime-se o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão da execução.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 64450 Nr: 7443-03.2006.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPAMC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DAMACENO - 

OAB:15.654, ANDRE ASSIS ROSA - OAB:19.077/MT, Taiane Cristina 

de L. Souza - OAB:OAB/MS 21.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a não localização de bens pertencentes ao executado, 

dou por suspensa a execução e o prazo prescricional, pelo prazo de 1 

(um) ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo de 01 ano, sem que ocorra a localização de bens 

penhoráveis, remetam-se os autos ao arquivo.

 Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261065 Nr: 13665-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Correia Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:Oab/MT 10.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

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

intimação do patrono do requerente, para no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Escrivania a fim de retirar o Alvará expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160283 Nr: 830-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Leasing Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucey Lacerda Banzoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

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

intimação do patrono do requerente, para no prazo de CINCO dias, 

complementar o endereço da parte requerida, tendo em vista que o 

endereço informado às fls. 100, não consta o bairro, sendo necessário 

para a distribuição do mandado, bem como para que efetue o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis 

reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 217659 Nr: 1434-73.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Souza Maranis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan José de Freitas, Jessica Duarte dos 

Santos Freitas, ODAIR MENDES DE BRITO, RAIMUNDO SIRQUEIRA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que não houve a intimação pessoal da autora, pois o AR 

voltou ao remetente, intime-se, por oficial de justiça, pessoalmente a 

autora para dar seguimento ao feito, no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263571 Nr: 15220-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYSLLAN JOSEPH SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rosa Rodrigues Soares

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

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

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

intimação do patrono do requerente, para no prazo de CINCO dias, fazer o 

inventariante comparecer na Secretaria a fim de assinar o Termo de 

Primeiras Declarações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267473 Nr: 17662-89.2017.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Pereira da Silva

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

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 213295 Nr: 11442-46.2015.811.0004

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

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eveli Moreira de Oliveira, Davi Moreira de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Tancredo dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Andrey da Silva Carvalho - OAB:MT 

15.748, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corinta Maria dos Arbués 

Nery - OAB:MT 21.080, Juliano Sguizardi - OAB:16.483

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

petição/documentos de fls. 66/68, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264983 Nr: 16155-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. G. Sirqueira - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar nos autos, no prazo 

de CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 23930 Nr: 216-35.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dilermando Vilela Garcia Filho, Andréa Carolina Coelho 

Magrini, Onildo Beltrão Lopes, Necy Araújo Lustosa Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Nelmar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CAROLINA COELHO 

MAGRINI - OAB:6.715, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, 

Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091

 Vistos.

 Considerando que já houve a avaliação dos bens, bem como 

concordância expressa e tácita acerca do valor da avaliação, intime-se o 

exequente para manifestar sobre eventual interesse de adjudicar os bens 

ou indicar qual a modalidade escolhida para a alienação dos referidos 

imóveis.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239448 Nr: 15850-46.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTILEIDE P. DE OLIVEIRA ME, Mauricio 

Junior Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 15850-46.2016.811.0004 – Cód: 239448

SENTENÇA

 1. Trata-se de ação monitória proposta pelo BANCO BRADESCO em 

desfavor de MARTILEIDE P. DE OLIVEIRA ME e outro, todos devidamente 

qualificados.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 93.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls.93/94, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Custas e honorários advocatícios, nos termos do acordo celebrado.

 7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267216 Nr: 17491-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Chaves & Schirmbeck Ltda, Darley Chaves, 

Liane Roseni Schirmbeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro 

reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179237 Nr: 1250-88.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Paulo Carloni Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Carlos Perim, Zulene 

Borges de Lima Perim, José Tontin dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, o representante do espólio para constituir novo 

advogado que o represente sob pena de ser decretada a revelia. Faça 

constar o prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo ato, intime-se a 

inventariante a se manifestar a respeito da desistência da ação pelo autor, 

no mesmo prazo de 15 (quinze) dias. Certificado o transcurso dos prazos, 

voltem-me conclusos. Nada mais a constar, encerro a presente ata com 

imediata finalização desta audiência.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171635 Nr: 4389-82.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para atualizar débito com inclusão de 

10% (dez por cento),no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158543 Nr: 11212-43.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucineyde Rodrigues Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 94, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 217048 Nr: 1063-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Ribeirãozinho - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Chaves Figueiredo Seixas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Elayne Bento Pereira - OAB:MT 10.214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gansalves de 

Resende - OAB:6272

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do embargado/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

30/38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184358 Nr: 5766-54.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Luzia Oliveira de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Lieda Resende de Brito - 

OAB:12.816, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar nos autos, no prazo 

de CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 24673 Nr: 299-51.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ladislau Cristino Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor apresentado pelo exequente (fls. 103/104), sob pena de aplicação 

de multa de 10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da 

execução, conforme §1º, do art. 523, do CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

 4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99872 Nr: 4875-72.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednaldo Balduíno de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Fernando Costa Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Fátima Flores - 

OAB:MT 9.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que não houve a intimação pessoal da autora, pois o AR 

voltou ao remetente, intime-se, por oficial de justiça, pessoalmente a 

autora para dar seguimento ao feito, no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264251 Nr: 15663-04.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Fagundes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Miranda, Helena Rocha da Silva 

Ferreira, Sebastiana José da Costa, Carmem Ledis Ferreira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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Trata-se de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária ajuizada por 

SEBASTIÃO FAGUNDES DE SOUZA em face de RONALDO DE MIRANDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Designada audiência de conciliação, expediu-se mandado de citação em 

nome do Requerido, restando este infrutífero, vez que conforme certidão 

de fl. 54, é de domínio público o falecimento do mesmo.

Realizada a audiência, constatou-se a presença do Requerente 

representado por seu preposto e acompanhado por seu advogado. A 

parte Requerida restou-se ausente visto a certidão de fl. 62, motivo pelo 

qual a sessão não se realizou.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

1. Declaro SUSPENSO o processo em razão do falecimento do Requerido 

RONALDO DE MIRANDA, com fulcro no art. 313, I, CPC.

2. INTIME-SE o advogado da parte Requerente para regularizar a 

substituição processual do Requerido falecido, nos termos do art. 110, 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento de mérito (art. 485, IV, CPC).

 3. Regularizado o polo passivo da demanda, à distribuição para 

retificação do polo passivo.

4. Após, voltem-me conclusos para análise e ulteriores deliberações.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257240 Nr: 11024-40.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Luiz Ruaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Ribeiro Violato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:3647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, retirar a CARTA PRECATÓRIA expedida e efetuar sua distribuição e 

preparo no Juízo Deprecante, juntado posteriormente o comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190029 Nr: 10312-55.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFdS, GAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 114.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228073 Nr: 7784-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para manifestar-se sobre o pedido 

de desistência da ação, fls. 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251329 Nr: 7220-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Gonçalves da Silva Junior, Ludmyla Gomes 

Ferreira de Abreu, Antonio Donizete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeneci Vicente Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado de intimação 

expedido nos autos, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251329 Nr: 7220-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Gonçalves da Silva Junior, Ludmyla Gomes 

Ferreira de Abreu, Antonio Donizete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeneci Vicente Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), para cumprimento do mandado de 

intimação das testemunhas que arrolou às folhas 107, devendo a guia ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos 

a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 172592 Nr: 5628-24.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Ribeiro Tavares - 

OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 VISTOS.

Ciente da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso na remessa necessária/apelação nº 160976/2016 classe CNJ 198 

que retificou em partes a sentença de fls. 281/285.

Determino que se faça constar nos autos, na sentença proferida às fls. 

281/285, a condenação do requerido Banco do Brasil s/a, ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% 

em relação ao valor da condenação, conforme dispõe decisão de fls. 

22/23 do Recurso de Apelação.

Considerando que as partes pactuaram acordo e que o feito está 

devidamente instruído para uma eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o 

direito apresentado.

Assim, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo formulado pelas partes em fls. 358/359.

Certifique-se a Srª Gestora, quanto ao recolhimento das custas, havendo 

o recolhimento das mesmas, arquive-se com as devidas cautelas.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240608 Nr: 16749-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdJQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Compulsando os autos denota-se que fora decretado o divórcio do 

casal em sentença de fls. 30/30v, todavia, na sentença que determinou 

que a requerente voltasse a usar o nome de solteira, houve um equivoco 

em relação a esse, determinando a averbação no nome de Kelly Regina 

Silva, enquanto que o correto é Kelly Rezende Silva, sendo assim, CHAMO 

O FEITO A ORDEM com relação a supracitada determinação.

 2. Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente em nome de KELLY REZENDE SILVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 246229 Nr: 3672-31.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelino Vicente Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odalia Maria Ramos Santan, Noel Vicente 

Santana, GERALDA RAMOS SANTANA, Oracino Vicente Santana, Antonio 

Vicente Santana, Luzia Vicente da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco de Rezende - 

OAB:GO 40.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da inicial, com fulcro no art. 487, I do 

CPC para DECLARAR o de cujus OSCAR VICENTE SANTANA, pai biológico 

do investigante, determinando a expedição de mandado ao Cartório de 

Registro Civil competente, a fim de que seja acrescentado em seu registro 

de nascimento o nome do Sr. Oscar Vicente Santana como seu pai, bem 

como os de seus avós paternos, Joaquim Vicente de Santana e Maria, 

devendo ser expedida nova certidão/registro ao requerente, 

encaminhando-a a este Juízo.Deixo de condenar em custas processuais e 

honorários.Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser 

certificado, expeça-se com urgência os ofícios e o mandado necessário 

ao cumprimento do que restou decidido.Tudo cumprido arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias, inclusive na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 79025 Nr: 2489-40.2008.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Sousa Santos, Zenilde Sousa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nicolino Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/RJ 107.007, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, HOMOLOGO para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

com fundamento nos art. 1793 do Código Civil c/c art. 654 do Código de 

Processo Civil, a partilha constante dos autos de Inventário do bem 

deixado por NICOLINO OLIVEIRA SANTOS.Em consequência, julgo por 

sentença o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.Depois de transitada em julgado a sentença, expeça-se o 

competente formal de partilha observando o plano apresentado às fls. 

152/153, atribuindo aos herdeiros nele contemplado o respectivo quinhão, 

salvo erros ou omissões e ressalvados direitos de terceiros.Custas já 

satisfeitas. Sem condenação em honorários advocatícios.Translade cópia 

desta sentença para os autos em apenso, cód. 213165.Após, arquive-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 171805 Nr: 4605-43.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anilda Vieira Guerra, Irisvan Dutra Vieira, Getúlio Dutra 

Vieira Neto, Ivanilda Dutra Vieira, Mariana de Mello Mantovani Vieira, 

Amilton Dutra Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ivan Dutra Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere a intimação do inventariante para no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

comprovante expedido pela Fazenda Pública Estadual de pagamento do 

ITCD ou declaração de isenção, bem como colacionar aos autos certidões 

negativas das Fazendas Públicas.

Após, nova conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 237937 Nr: 14761-85.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Scheila de Jesus Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar de Almeida Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 VISTOS.

Trata-se de Ação Litigiosa de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens, proposta por Scheila de Jesus 

Bastos em face de Ademar de Almeida Couto, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Na decisão de fls. 94/97, fora deferido o despejo do requerido da 

propriedade da requerente, bem como negado o pedido de retenção de 

reses para que fosse efetivado o pagamento em atraso. Ademais fora 

marcada audiência de conciliação.

A inicial foi recebida, concedendo os benefícios da justiça gratuita, bem 

como designando audiência de conciliação, fl. 55. Realizada a referida 

audiência, não foi possível a realização de acordo entre as partes.

A parte requerida apresentou contestação no prazo legal, às fls. 75/82.

A requerente, às fls. 100/102 apresentou impugnação à contestação 

requerido, às fls. 119/134, apresentou contestação, como também 

reconvenção.

As partes são legitimas e o processo até o momento, não apresenta vício 

ou qualquer irregularidade que enseje providências desse Juízo.

Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo que 

a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.

Deste modo, defiro a produção de prova testemunhal requerida pela 

autora, conforme autoriza o art. 442 do CPC e designo audiência de 

instrução e julgamento a ser realizada 23 de maio de 2018, às 15h00min 

(MT).

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar rol de 

testemunhas, devidamente qualificadas.

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263018 Nr: 14891-41.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que o requerido apresentou contestação às fls. 56/59, 

intime-se o requerente para apresentar impugnação no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221648 Nr: 3856-21.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdSF, VLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Denota-se conforme as fls. 95, a extinção deste processo de execução, 

em virtude de quitação do débito.

Não obstante, a parte autora vem novamente requisitar a extinção do feito.

Desta forma, deixo de considerar a petição de fls. 96/98, visto que o feito 

já encontra-se extinto.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquiva-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269284 Nr: 513-46.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVS, TAdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em analise dos autos, verifico que o despacho de fls. 19/20, não deve 

prosperar, eis que foi redigido de forma diversa em relação ao que fora 

pleiteado pela autora.

Desta forma, chamo o feito à ordem e REVOGO a determinação de fls. 

19/20.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos 

Provisórios, proposta por Sarah Vitória dos Santos representada por sua 

genitora Thaisa Alice dos Santos Silva, em face de Pedro Alves da Silva 

Filho.

Relata a autora que manteve relacionamento amoroso com o requerido, 

advindo a concepção do infante e que o requerido se furtou de todas as 

responsabilidades com ela e com a menor.

Pleiteia pela realização do exame de DNA e a fixação de alimentos 

provisórios no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente.

 Recebo a inicial com sua emenda uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de alimentos provisórios entendo que este não merece 

acolhimento posto que não esteja devidamente comprovada a relação 

paterno-filial, conforme exigido pelo arts. 2º e 4º da Lei 5.478/68.

 Designo para o dia 24 de maio de 2018, às 13h00min (MT), audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada no Núcleo de Mediação.

Cite-se o requerido para, comparecer à audiência designada, 

salientando-se que caso não houver acordo, poderá contestar, desde que 

por intermédio de Advogado.

Intime-se a requerente na pessoa de seu representante, para que 

compareça a audiência alertando-o que sua ausência importará em 

extinção e arquivamento do feito.

Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.

Notifique-se, o membro do Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269288 Nr: 517-83.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em analise dos autos, verifico que o despacho de fls. 25/26, não deve 

prosperar, eis que foi redigido de forma diversa com relação ao que fora 

pleiteado pela autora.

Desta forma, chamo o feito à ordem e REVOGO a determinação de fls. 

25/26.

Trata-se de Ação de Alimentos com Pedido de Guarda, na qual a 

requerente busca a condenação do requerido em prestação de alimentos, 

bem como a concessão da guarda provisória. Ademais, requer a fixação 

de alimentos provisórios.

Recebo a inicial com sua emenda uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Uma vez comprovada a relação de parentesco, arbitro os alimentos 

provisórios devidos pelo pai ao filho, ora requerente, em 50% (cinquenta 

por cento) do salário mínimo.

Designo para o dia 24 de maio de 2018, às 12h30min (MT), audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada no Centro de Mediação.

Quanto ao pedido de concessão de guarda provisória, considerando que 

os menores já se encontram, em tese, amparada no lar da requerente, 

Defiro a Guarda Provisória, eis que vai ao encontro do princípio da 

proteção integral esculpido no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem 

prejuízo de revogação a qualquer tempo, arts. 33 a 35 ECA.

Cite-se e intime-se o requerido para, comparecer à audiência designada, 

salientando-se que caso não houver acordo, poderá contestar, desde que 

por intermédio de Advogado.

Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.

Notifique-se, o membro do Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 265119 Nr: 16249-41.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em analise dos autos, verifico que o despacho de fl. 24, não deve 

prosperar, eis que a parte autora não apresentou pedido quanto a justiça 

gratuita, bem como deixou de recolher as custas processuais.

Desta forma, chamo o feito à ordem e REVOGO a determinação de fl. 24.

Intime-se a parte autora para apresentar documentos hábeis que possam 

comprovar a hipossuficiência e assim conceder a justiça gratuita ou, não 

fazendo jus ao benefício apresente aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 254595 Nr: 9346-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVA, AVdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Alimentos, interposta por H.V.A, menor impúbere, 
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neste ato representada por sua genitora ADRIANA VIANA DE FREITAS, 

em face de ROBSON ALVES DOS SANTOS, todos devidamente 

qualificados e individualizados nos autos em epígrafe.

1. O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou, 

conhecido diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista o seu 

estado.

2. Foi designada audiência para o dia 24 de agosto de 2017, ás 14:30min 

conforme decisão de fl. 15, mas a sessão não se realizou visto o fato de 

que o executado se apresentou sem a presença de advogado. 

Remarcada nova audiência para o dia 29 de setembro de 2017, e estando 

as partes cientes, o executado não compareceu.

3. O Executado apresentou contestação ás fls. 33/35.

4. Intimados pela decisão de fl. 50, as partes informaram as provas que 

pretendem produzir, sendo elas testemunhais, e estando arroladas as fls. 

35 e 51.

5. As partes são legítimas e o processo até o momento, não apresenta 

vício ou qualquer irregularidade que enseje providências desse Juízo.

6. Ante o exposto dou por saneado o presente feito, pois entendo que a 

causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.

7. Deste modo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento a ser 

realizada no dia 24 de maio de 2018, às 13:00 horas.

 8. Tendo em vista que já fora apresentado o rol de testemunhas a serem 

ouvidas, deixo de intimar as partes para a apresentação do mesmo.

9. Intimem-se as testemunhas arroladas às fls. 35 e 51 para 

comparecerem na audiência designada.

10. Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento 

verdadeiro princípio constitucional processual, inserido pela Emenda 

Constitucional 45, de se assegurar economia e celeridade por meio de 

tentativa da conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na 

mesma ocasião da audiência acima designada será oportunizada as 

partes nova tentativa de conciliação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270717 Nr: 1477-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdCL, LdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

CITE-SE o Executado para, em 03 (três) dias, comprovar o pagamento 

integral da dívida, acrescida das parcelas vencidas durante o trâmite 

processual, ou justificar a impossibilidade de assim proceder, sob pena de 

ser decretada prisão civil por até 3 (três) meses, sem prejuízo do protesto 

do pronunciamento judicial (art. 528, §§ 1º e 3º, do CPC).

 DEFIRO o pedido de assistência judiciária, nos termos do art. 4° da Lei 

1.060/50.

Por fim, PROCESSE-SE em segredo de justiça, conforme estabelece o art. 

189, II, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260158 Nr: 13038-94.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Lima Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Marques Batista, Giovanna 

Marques Batista, Espólio de Luiz Carlos Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANY CAETANO DE BRITO - 

OAB:22744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARI ANDRADE DE 

OLIVEIRA - OAB:13963

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar às provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 257969 Nr: 11448-82.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Tavares de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 VISTOS.

Trata-se de Reclamatória Trabalhista para cobrança de adicional de 

insalubridade, ajuizada por Divino Tavares de Deus, em face do Município 

de Barra do Garças/MT, todos qualificados no feito.

A inicial foi recebida as fl. 30.

Devidamente citado o requerido apresentou contestação as fls. 34/38.

Às fls. 42/45 a parte autora apresentou impugnação à contestação, 

pleiteando pela realização de perícia técnica, as fls.45.

 A parte autora pretende o estabelecimento de adicional de insalubridade, 

bem como o recebimento do mesmo adicional por todo tempo trabalhado.

Como já há entendimento firmado, inclusive no STJ e no STF sobre tal 

questão, havendo a implantação de sistema de subsídio não há que se 

falar em adicional de insalubridade se não há lei especifica para tanto 

(vide AgRg no REsp 1410858/RN, e ARE 1013010 PB - PARAÍBA 

0000149-92.2012.8.15. DJe-267 16/12/2016 Julgamento 13 de Dezembro 

de 2016 RelatorMin. LUIZ FUX Decisão RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. ADMINISTRATIVO).

Deste modo, INDEFIRO a realização da prova pericial, eis que a questão é 

de direito apenas, intime-se a parte autora, bem como a parte requerida, 

para querendo, apresentar as provas, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, uma vez que até 

o presente momento não havia sido analisado o pedido, com 

fundamentação nos artigos 98 e 99 do CPC.

Após, conclusos.

Notifique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270546 Nr: 1377-84.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taila Diene da Silva Fidelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por Taila Diene da Silva Fidelis em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT.

O autor não juntou aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

alegada hipossuficiência, portanto não poderá gozar dos benefícios da 

judiciária gratuita caso não traga documentos suficientes a comprovar 

seus rendimentos.

Sendo assim, necessário que o autor emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada.

 Ante o exposto, decido:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida a emenda, nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263508 Nr: 15174-64.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Henrique Carvalho Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Nicolas Rojo Guizada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jussara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Promova-se a intimação pessoal de da parte requerente, para que esta 

possa emendar a inicial, assim como determinado às fls. 165/165v.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270688 Nr: 1458-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos, Roberto Paulino de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do valor da ação, R$ 302.820,40 (trezentos e dois mil 

oitocentos e vinte reais e quarenta centavos), conforme art. 829 do CPC, 

alterado pela Lei 11.382/06, ou nomear bens à penhora, nos termos do 

artigo 829, § 2º do mesmo diploma legal.

Caso não proceda, a parte executada, com o pagamento da dívida ou 

tampouco venha a nomear bens a penhora, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça com a penhora e avaliação de tantos quantos bens necessários 

forem para satisfazer a obrigação, nos termos do art. 829, § 1º do já 

referido instituto processual.

Não satisfeita a obrigação no prazo acima, proceda-se o Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, à penhora e respectiva 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

delas intimando-se as partes.

 Cientifique a parte executada quanto ao prazo de 15 (quinze) dias, para, 

querendo, embargar a presente execução.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827 do CPC.

 Defiro as prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC.

Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268034 Nr: 18048-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cinthia de Cássia de Almeida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ana Maria Gomes Lira, Ana Patrícia 

Lira da Silva, Adelino Sousa Lira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, conforme os arts. 98 e 99 do CPC.

Citem-se por edital os requeridos, uma vez que não se encontram em lugar 

conhecido e certo, conforme o art. 256, I do CPC.

Bem como, citem-se por edital, os réus incertos, desconhecidos e os 

terceiros interessados, com prazo de trinta dias.

 Notifiquem-se, via postal, os representantes da Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, remetendo cópias da Inicial e dos documentos que a 

Instruem.

 Abra-se vistas ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270800 Nr: 1519-88.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de uma Ação de Cobrança Securitária DPVAT por Invalidez 

permanente, proposta por Fabiano Rodrigues de Melo, em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos.

O autor não juntou aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

alegada hipossuficiência, portanto não poderá gozar dos benefícios da 

judiciária gratuita caso não traga documentos suficientes a comprovar 

seus rendimentos.

Sendo assim, necessário que o autor emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada.

 Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, sob 

pela de indeferimento do benefício.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270716 Nr: 1476-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLMS, ACMS, APM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

CITE-SE o Executado para, em 03 (três) dias, comprovar o pagamento 

integral da dívida, acrescida das parcelas vencidas durante o trâmite 

processual, ou justificar a impossibilidade de assim proceder, sob pena de 

ser-lhe decretada prisão civil por até 3 (três) meses, sem prejuízo do 

protesto do pronunciamento judicial (art. 528, § 1º e 3º, do CPC).

 DEFIRO o pedido de assistência judiciária, nos termos do art. 4° da Lei 

1060/50.

Por fim, PROCESSE-SE em segredo de justiça, conforme estabelece o art. 

189, II, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270823 Nr: 1533-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSSdS, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

CITE-SE o Executado para, em 03 (três) dias, comprovar o pagamento 

integral da dívida, acrescida das parcelas vencidas durante o trâmite 

processual, ou justificar a impossibilidade de assim proceder, sob pena de 

ser-lhe decretada prisão civil por até 3 (três) meses, sem prejuízo do 

protesto do pronunciamento judicial (art. 528, § 1º e 3º, do CPC).

 DEFIRO o pedido de assistência judiciária, nos termos do art. 4° da Lei 
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1060/50.

Por fim, PROCESSE-SE em segredo de justiça, conforme estabelece o art. 

189, II, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Barra do Garças-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270552 Nr: 1382-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEdSS, GdSPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

CITE-SE o Executado para, em 03 (três) dias, comprovar o pagamento 

integral da dívida, acrescida das parcelas vencidas durante o trâmite 

processual, ou justificar a impossibilidade de assim proceder, sob pena de 

ser-lhe decretada prisão civil por até 3 (três) meses, sem prejuízo do 

protesto do pronunciamento judicial (art. 528, § 1º e 3º, do CPC).

 DEFIRO o pedido de assistência judiciária, nos termos do art. 4° da Lei 

1060/50.

Por fim, PROCESSE-SE em segredo de justiça, conforme estabelece o art. 

189, II, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 250948 Nr: 6935-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irde de Fatima Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tadeu Antonio Pereira Cruziol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, José Roberto Benedeti - OAB:MT 7145, MOACIR JESUS 

BARBOZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753-A

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Despejo Rural com Pedido de Antecipação de Tutela 

c/c Rescisão de Contrato de Arrendamento de Pastagens e Cobrança, 

proposta por Irce de Fátima Rios em desfavor a Tadeu Antônio Pereira 

Cruciol, todos devidamente qualificados nos autos.

 Na decisão de fls. 94/97, fora deferido o despejo do requerido da 

propriedade da requerente, bem como negado o pedido de retenção de 

reses para que fosse efetivado o pagamento em atraso. Ademais fora 

marcada audiência de conciliação.

À fl. 116, consta a tentativa infrutífera de conciliação designado em 

decisão anterior.

O requerido, às fls. 119/134, apresentou contestação, como também 

reconvenção.

Às fls.208/239, a requerente e reconvinda apresenta replica à 

contestação e contestação a reconvenção.

As partes são legitimas e o processo até o momento, não apresenta vício 

ou qualquer irregularidade que enseje providências desse Juízo.

Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo que 

a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido para oficiar o INDEA, tanto para o requerente como para 

o requerido.

Deste modo, defiro a produção de prova testemunhal requerida pela 

autora, conforme autoriza o art. 442 do CPC e designo audiência de 

instrução e julgamento a ser realizada 11 de abril de 2018, às 15h00min 

(MT).

Intimem-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

rol de testemunhas, devidamente qualificadas.

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270884 Nr: 1579-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdMVG, EdMVG, MdMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios, ajuizada por 

Lucas Gabriel de Mello Valadão Gomes e Ellize de Mello Valadão Gomes, 

representados pela genitora de Mello Valadão, em desfavor a Felliphe 

Oliveira Gomes Dias onde a requerente busca a condenação do requerido 

em prestação de alimentos aos menores que está em sua guarda. 

Ademais, requer a fixação de alimentos provisórios.

Recebo a inicial, uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Uma vez comprovada a relação de parentesco, arbitro os alimentos 

provisórios devidos pelo pai aos filhos, em 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo.

Indefiro o requerimento para oficiar a Secretária de Estado de Gestão, 

devendo a parte requerente trazer provas das alegações suscitadas 

quanto aos rendimentos da parte ré, incumbindo aos autores 

demonstrarem a possibilidade do requerido.

 Designo para o dia 10 de maio de 2018, às 16h00min (MT), audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada no Centro de Mediação.

Cite-se e intime-se o requerido para, comparecer à audiência designada, 

salientando-se que caso não houver acordo, poderá contestar, desde que 

por intermédio de Advogado.

Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.

Notifique-se, o membro do Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177315 Nr: 11522-78.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo Senna Pereira, Maria Aparecida dos Santos 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Darci Rodrigues Vilela, Judith Dias Teixeira Esteves, Charles 

Magdo Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Denise Castro Vilela - OAB:15704/MT, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243826 Nr: 1955-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FYdSM, SdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:GO 28.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) PARTE AUTORA para, no prazo legal, 

manifestar sobre a certidão de fls. 34

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236767 Nr: 13991-92.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSA, RJSA, JAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, retirar a certidão para protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235716 Nr: 13244-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Mariano Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265764 Nr: 16629-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Antônio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre o auto de apreensão fls.46

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257882 Nr: 11375-13.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Fernando Borges Reis, Sione Elias dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 58/114 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209595 Nr: 9310-16.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Borges de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Reintegração de posse c/c pedido de tutela 

antecipada movida por MARIA BORGES DE JESUS em face de ANA MARIA 

NEVES DA SILVA. O feito fora extinto sem resolução de mérito e a autora 

condenada ao pagamento das custas processuais.

A autora não juntou aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

alegada hipossuficiência, portanto não poderá gozar dos benefícios da 

justiça gratuita.

 Dessa forma, observando as determinações presentes no art. 352 da 

CNGC que dispõe: “Restando infrutífera a intimação, será determinado o 

arquivamento, com baixa, com anotações no Cartório Distribuidor de todos 

os processos que estejam pendentes, exclusivamente, de pagamento das 

custas judiciais, cujo valor atualizado seja inferior a R$ 1.000,00 (mil 

reais).”, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

Ressalte-se que o arquivamento não implicará renúncia ao recebimento do 

crédito, devendo ficar registrado na distribuição a existência de pendência 

em nome do devedor, para fins próprios.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 257164 Nr: 10970-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Freire da Silva Filho - 

OAB:17325/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tomaz de Oliveira Lôbo 

Filho - OAB:OAB-GO 47.435

 VISTOS.

Promova-se a intimação pessoal de ambas as partes, para que possam 

informar quais provas pretendem produzir, justificando-as.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 257282 Nr: 11053-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEZIEL LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, 

proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, em face de 

GEZIEL LOPES DA SILVA, todos qualificados e individualizados nos autos 

em epígrafe.

As fls. 66 a parte requerente vem aos autos pleitear a desistência da 

Ação.

Não houve postulação do réu nos autos em face de o mesmo não ter sido 

citado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista o autor ter vindo aos autos informar que não mais tem 

interesse no prosseguimento do feito, não mais subsiste o objeto da ação, 

tornando totalmente ineficaz o prosseguimento desta, HOMOLOGO o 

requerimento da parte autora com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGANDO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito.

 REQUEIRO o imediato recolhimento de eventual mandado de restrição 

judicial (RENAJUD) incidente sob o veículo citado retro (decisão de fl.56) 

assim como qualquer busca e apreensão que tenham sido por ventura 

efetuados.
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Sem custas, ante a gratuidade da Justiça, que ora reconheço.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 184953 Nr: 6247-17.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Cardoso Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FESP, QUALICORP ADM. E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SOUSA DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 24.308, Ticiana Scaravelli Freire - OAB:273.404/SP

 VISTOS.

1. Certifico o Trânsito em Julgado da sentença em 09/10/2017, conforme 

certidão fls. 359.

2. À Distribuição para anotar tratar-se, agora, de execução de sentença.

3. Após, intimem-se os executados para que paguem o valor devido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto, conforme §1º do art. 528 

do CPC, bem como incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito remanescente, nos termos do artigo 523, §1º do mesmo 

dispositivo.

4. Decorrido o prazo para pagamento e não tendo ocorrido, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora para que sejam penhorados tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito, precedendo-se também a 

avaliação dos bens e intimando as partes.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 250538 Nr: 6608-29.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVNdS, CNVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Moraes - OAB:21078, 

ERIKA DE SOUSA NOBRE - OAB:MG 136.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13.745

 7. Ante o exposto dou por saneado o presente feito, pois entendo que a 

causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.8. Deste 

modo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 

11 de abril de 2018, às 16:00 horas. 9. INTIMO o Requerente e a Requerida 

para informar, em 10 (dez) dias, respectivamente, o endereço da 

testemunha arrolada para intimação, e as provas que pretende produzir, 

justificando-as. 10. Após, intimem-se as possíveis testemunhas arroladas 

para comparecerem na audiência designada. 11. Ademais, em razão de 

que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro princípio constitucional 

processual, inserido pela Emenda Constitucional 45, de se assegurar 

economia e celeridade por meio de tentativa da conciliação, saliento que 

com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma ocasião da audiência acima 

designada será oportunizada as partes nova tentativa de conciliação. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 180024 Nr: 2228-65.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Flex Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 VISTOS.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 194842 Nr: 442-49.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra do 

Garças, João Vicente da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer/não fazer, proposta por 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BARRA DO GARÇAS, 

representado por JOÃO VICENTE DA ROCHA, em desfavor de MARIA DO 

CARMO MACHADO, todos devidamente qualificados e individualizados nos 

autos em epigrafe.

1. O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou, 

conhecido diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista o seu 

estado.

2. A requerida foi devidamente citada, apresentando contestação no 

prazo legal, (fls. 72/80).

3. Às fls. 82/85 foi apresentada impugnação à contestação pelo autor.

 4. As partes foram intimadas para especificarem as provas que 

pretendem produzir á fl. 89, e as mesmas foram apresentadas ás fls. 90 e 

92.

5. Intimadas as partes a se manifestarem acerca da certidão de fls.107, a 

respeito de laudo de vistoria realizado, apenas a parte Requerida se 

manifestou, conforme constam fls. 111/112.

6. As partes são legitimas e o processo até o momento, não apresenta 

vício ou qualquer irregularidade que enseje providências desse Juízo.

7. Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo 

que a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, 

nos moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.

8. Deste modo, defiro a produção das provas testemunhal e pessoal 

requeridas, conforme autoriza o art. 278 do CPC e designo audiência de 

instrução e julgamento a ser realizada no dia 15 de maio de 2018, às 16:00 

horas.

 9. Tendo em vista que já fora apresentado o rol de testemunhas a serem 

ouvidas, deixo de intimar as partes para a apresentação do mesmo.

 10. Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento 

verdadeiro princípio constitucional processual, inserido pela Emenda 

Constitucional 45, de se assegurar economia e celeridade por meio de 

tentativa da conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na 

mesma ocasião da audiência acima designada será oportunizada as 

partes nova tentativa de conciliação.

11. Intimem-se.

12. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 262992 Nr: 14872-35.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magson Alves Batista, Sunamita dos Reis Gonçalves 

Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Oliveira Costa - 

OAB:21242/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos 

legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil. A tutela 

provisória ; Pág. 11)Sendo assim, o pedido da tutela protetiva no que 

concerne à manutenção da posse dos autores do bem alienado, somente 

merece guarida mediante o pagamento do valor integral das parcelas em 

Juízo, uma vez que, segundo entendimento jurisprudencial, o pagamento 

do valor incontroverso pelo requerente não impede que o mesmo seja 
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constituído em mora pelo requerido.Face ao exposto, com fulcro no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de antecipação de tutela, 

devendo o autor efetuar o pagamento do valor integral das parcelas 

vincendas conforme contratado.CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o 

Requerente, conforme determina o art. 334 e seguintes do NCPC, a fim de 

que as partes compareçam à audiência de conciliação a ser realizada em 

07 de junho as 14h00 (horário de MT) pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 271268 Nr: 1790-97.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.Nos termos do art. 334 do NCPC, designo o dia 

24 de maio de 2018, às 16:30 (MT), para a realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania. Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do art. 

334, §8º do CPC. Consigne-se no mandado que, não havendo conciliação, 

terá o demandado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, 

nos termos do art. 335 e inciso I do CPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 79158 Nr: 2604-61.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Global Medicamentos Ltda, Yara Aparecida 

Duarte Lucena Ribeiro Magalhães, Gilciléia Barbosa de Castro, Loredana 

Nogueira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayr Duarte de Lucena 

Ribeiro Magalhães - OAB:MT 12.843, Samir Mahmud Castro Wadi - 

OAB:19.003

 3. DispositivoI – Portanto, acolho, em parte, a exceção de 

pré-executividade apenas para liberar a totalidade do valor bloqueado, 

uma vez que atingiu patrimônio de terceiro. II – Intimem-se as partes desta 

decisão.III – Vistas ao exequente para requerer o que entender de 

direito.IV – Expeça-se alvará judicial em favor de MAYR DUARTE DE 

LUCENA RIBEIRO MAGALHÃES. Barra do Garças/MT, 21 de fevereiro de 

2018Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170514 Nr: 2916-61.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welen Nara Lira Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Francisco Gomes Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERICA CHRISTIANA 

MARTINS CARDOSO, para devolução dos autos nº 

2916-61.2013.811.0004, Protocolo 170514, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241444 Nr: 262-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza da Silva Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Carolino de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o(a) 

advogado(a) ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO, OAB nº 15.027A , à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260269 Nr: 13130-72.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o(a) 

advogado(a) ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO, OAB nº 15.027A , à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 217857 Nr: 1543-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza da Silva Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Carolino de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o(a) 

advogado(a) ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO, OAB nº 15.027A , à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 219026 Nr: 2217-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 
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1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a) advogado(a) do(a) recuperando(a) para se manifestar 

acerca do Cálculo de Pena de fls. 314.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 183154 Nr: 4808-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Condeno Fernando Teixeira dos Santos, como incurso nas 

sanções do tipo penal do art. 217-A, do Código Penal, aplicando-lhe a 

pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial 

semiaberto (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP), vedada a substituição e a 

suspensão condicional da pena;b)Concedo o direito de recorrer em 

liberdade; c)Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50);d)Na intimação do réu 

quanto à sentença, seja cumprido o art. 1.421, CNCGJ-TJMT;e)Com o 

trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88), 

forme-se o Executivo de Pena, remeta-se ao Juízo da Execução Penal e, 

ao fim, arquive-se;f)Intime-se a vítima (art. 201, §2º, CPP);g)Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 23.2.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 265359 Nr: 16394-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helenon Pereira do Carmo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 265359

Em 22.02.2018, às 12h40min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, e o Defensor Público Edemar Barbosa Belém e os 

acadêmicos do Curso de Direito Debora Jesus Sakugaya Oliveira, Patricia 

Assis Barcelos, Franciely Lyhevertha Rodrigues da Silva, João Victor 

Oliveira Cunha, Rafaely Cristine Vicensi Souza, Mariana Silva de Sousa, 

Marco Antônio Aparecido Kurashima Junior. O Promotor de Justiça desistiu 

da testemunha PM Robson Borges Pimentel, insistindo da oitiva da vítima 

Carlos Alberto Bezerra Barros. Ouvidas as testemunhas Fellype Augusto 

Pereira dos Santos, Salmon Hilario Ribeiro, José Marques Teixeira Neto e 

Denise Ribas Soares. O Ministério Público postulou a realização e 

apresentação do exame papiloscópico, bem como relatório deslocamento 

da tornozeleira eletrônica nº 0316010036 no dia 02 e 03 de Novembro de 

2017, postulando, ainda, requisição de imagens do sistema de segurança 

da empresa Vivo. Após o MM Juiz decidiu: “1. Designo a oitiva das 

testemunhas Carlos Alberto Bezerra Barros para o dia 05.03.2018, às 

13h00 (BSB). 2. Requisite-se a presença do réu. 3. Defiro o requerimento 

de diligências probatória formulada pelo Ministério Público acima 

especificadas”. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

Promotor de Justiça

_____________________________

Edemar Barbosa Belém

 Defensor Público

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 265359

Em 22.02.2018, às 13h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, e o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

Promotor de Justiça

 ____________________________

Edemar Barbosa Belém

 Defensor Público

 ___________________________

José Marques Teixeira Neto

Testemunha

 Termo de Interrogatório

Autos de cód. 82526

Em 29.11.2017, às 19h08min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, e o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Realizado o 

pregão, compareceu o réu. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

Promotor de Justiça

_____________________________

Edemar Barbosa Belém

 Defensor Público

 _________________________________

Helenon Pereira do Carmo Filho

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264376 Nr: 15745-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGM, WKLdS, VFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 264376

Em 22.02.2018, às 13h50min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela e os acadêmicos 

do Curso de Direito Debora Jesus Sakugaya Oliveira, Franciely Lyhevertha 

Rodrigues da Silva, João Victor Oliveira Cunha, Rafaely Cristine Vicensi 

Souza, Mariana Silva de Sousa, Marco Antônio Aparecido Kurashima 

Junior. O Promotor de Justiça desistiu da testemunha PM Robson Borges 

Pimentel, insistindo da oitiva da vítima Carlos Alberto Bezerra Barros. 

Ouvidas as testemunhas Fellype Augusto Pereira dos Santos, Salmon 

Hilario Ribeiro, José Marques Teixeira Neto e Denise Ribas Soares. 

Ausentes as vítimas e a testemunha Weliton Pinheiro de Araújo. Após o 

MM Juiz decidiu: “1. Diante da ausência da intimação das vítimas e da 

ausência do PM testemunha Weliton Pinheiro de Araújo, designo 

continuidade da instrução e julgamento para o dia 12.03.2018, às 

13h00(BSB), Para oitivas das vítimas e do Militar Weliton Pinheiro Araújo. 2. 

Requisitem-se as presenças dos réus. 3. Renove-se a tentativa de 

intimação das vítimas e requisite-se a presença do Policial Militar”. Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito
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 _____________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

Promotor de Justiça

_____________________________

Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 Réus:

Enivaldo Gomes Machado

Wanderson Kleyton Lima de Sousa

Valdeir Firmino de Oliveira

Termo de Oitivas

Autos de cód. 264376

Em 22.02.2018, às 13h50min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

Promotor de Justiça

 ____________________________

Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 ___________________________

Altair Marcos Ferreira de Oliveira

Testemunha

 Termo de Interrogatório

Autos de cód. 264376

Em 29.11.2017, às 19h08min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu o réu. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 ____________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

Promotor de Justiça

_____________________________

Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 _________________________________

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 259201 Nr: 12334-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rêgo de Oliveira Mattos, Poliana 

Aparecida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, à 

intimação do advogado do acusado Fabricio Rego de Oliveira Matos, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 262279 Nr: 14408-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Aparecida Garcia Morais, Allan Alves 

Sousa, Reginaldo Jacinto de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Geancarlus de Souza Guterre - OAB:GO-35.193, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 Decisão

Autos de cód. 262279

1. Relatório

 Trata-se de Ação Penal em que Jéssica Aparecida Garcia Morais e Allan 

Alvez Sousa são acusados pela conduta descrita no art. 33, caput, c/c o 

art. 40, inciso VI, bem como no art. 35, todos da Lei n°11.343/06, com 

implicações da Lei n°8.072/90.

Conforme decisão de fls. 134/135, a acusada Jéssica Aparecida Garcia 

Morais teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares 

diversas, inserida no programa de monitoramento eletrônico.

Às fls. 160/161, pelo Ministério Público é informado que a ré deixou de 

carregar tornozeleira eletrônica por diversos dias do mês de outubro, 

prejudicando o monitoramento eletrônico, oportunidade em que o membro 

do Ministério Público pugnou pela conversão da medida cautelar em prisão 

preventiva.

Em decisão proferida em 11.12.2017, de fls. 191/193, foi convertida a 

medida cautelar em prisão preventiva em desfavor da ré Jéssica 

Aparecida Garcia Morais, com a expedição de mandado de prisão.

Em nova oportunidade, representada por sua defesa, a ré Jéssica 

Aparecida Garcia Morais postula pela revogação de prisão preventiva, 

com a expedição de contramandado de prisão, conforme fls. 290/290-v. 

Requer ainda a substituição de sua tornozeleira eletrônica.

O Ministério Público manifesta-se favoravelmente ao que se pede a defesa 

técnica da ré Jessica Aparecida Garcia Morais.

É o breve relato.

2. Do Fundamento

Com base em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, 

através do Habeas Corpus coletivo (HC 143.641/SP), qual determinou a 

substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em 

todo o território nacional, que sejam gestantes ou mãe de crianças de até 

12 (doze) anos, ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação 

das medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo 

Penal, aufere-se hipótese de cabimento de benefício à ré, vez que 

comprovado que a acusada possui filho com idade inferior a 12 (doze) 

anos, conforme certidão de nascimento acostada em fl. 291.

Assim sendo, determino a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, 

devendo a ré permanecer recolhida em sua residência mediante 

monitoramento eletrônico, só podendo sair mediante autorização judicial ou 

necessidade médica.

Quanto à audiência designada para a data de 05.03.2018, fica a ré 

intimada e autorizada a comparecer neste juízo, a partir das 12hrs, 

(horário local).

Expeça-se contramandado em favor da ré.

 3. Dispositivo

a) Defiro o pleito defensivo de fls. 290/290-v, substituindo a prisão 

preventiva por domiciliar em face da ré Jessica Aparecida Garcia Morais.

b) Oficie-se à Central de Monitoramento para a substituição de 

equipamento de monitoramento eletrônico, bem como acerca de 

autorização para comparecimento em audiência de instrução.

c) Expeça-se contramandado de prisão;

d) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 254163 Nr: 9069-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Vitor Costa Soares, Celio Marco da Silva 

Matos, Bergson Santos de Oliveira Júnior
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Augusto de Oliveira Dolzan - 

OAB:6.515/MT

 Decisão

Autos de cód. 254163

 1. Ante a manifestação de fl. 236, designo audiência para o interrogatório 

do réu Bergson Santos de Oliveira Júnior para o dia 12/03/2018, às 13h00 

(horário local)

2. Intimem-se e requer-se a presença dos corréus.

 Barra do Garças-MT, 27.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 215038 Nr: 12470-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 215038

Realize-se liquidação do cálculo, computando-se as detrações 

apresentadas pela defesa (fl. 484-489).

 Com o cálculo, vistas às partes.

 Nada sendo requerido, remeta-se cópia ao reeducando.

 Barra do Garças, 27.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 199098 Nr: 3189-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Homero Amancio de Sousa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Gracia Canassa - 

OAB:GO/39977

 Decisão

Autos de cód. 199098

Acompanho integralmente o parecer ministerial de fl. 125, conforme de 

cálculo de fl. 97, que estampa, efetivamente, a detração.

Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

 Barra do Garças, 27.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 267510 Nr: 17683-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Bento, Pablo Henrique Rosa dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A

 Decisão

Autos de cód. 267510

O réu Fernando Bento apresentou resposta à acusação (fl. 85-90). 

Também o fez o réu Pablo Henrique Rosa dos Santos (fls. 91-96).

 A inépcia alegada em fl. 85, pelo réu Fernando Bento, por ser genérica, 

não desencadeia efeitos de rejeição ou não recebimento da denúncia.

Em ambas as respostas à acusação, não foram apresentadas matérias de 

mérito cognoscíveis independentemente de instrução. Não expostas 

justificações, tampouco documentos novos. A matéria de mérito alegada 

pressupõe instrução verticalizada.

 O pleito de liberdade provisória não deve ser acolhido, por não terem sido 

apresentados fatos novos desconstituidores das razões do decreto de 

preventiva, o que já foi analisado em fl. 74.

Recebo, portanto, a denúncia.

 Designo instrução e julgamento para o dia 12.03.2018, às 12:00 (horário 

de MT), devendo-se requisitar as testemunhas militares, bem como intimar 

as testemunhas de fl. 90 e fl. 97.

 Barra do Garças, 27.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 219026 Nr: 2217-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2217-65.2016.811.0004- Cód. 219026

DECISÃO

1. Ante a informação contida no ofício de fl. 323, noticiando a 

impossibilidade de realização do monitoramento eletrônico no local onde o 

reeducando optou por residir, acompanho parcialmente o parecer 

ministerial de fl. 323vº, e defiro parcialmente o pleito defensivo de fls. 

316/317, notadamente considerando a natureza das infrações penais 

perpetradas pelo reeducando, tráfico privilegiado e estupro tentado, bem 

como considerando o status de reincidente.

 2. Certifique-se o trânsito em julgado referente à gua de fl. 05, 

substituindo-se-a por definitiva.

 3. Intime-se o reeducando para declinar endereço onde haja sinal para 

monitorção eletrônica, devendo, ainda, cumprir as demais condições de 

regime semiaberto, fixadas na decisão de fl. 278-302v.

4. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 31 de outubro de 2017.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 192952 Nr: 12338-26.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Santos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Decisão

Autos de cód. 192952

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo instrução e julgamento para o dia 16.03.2018 às 13h30min.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 219026 Nr: 2217-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação de advogado para devolver autos.

Intimação do Advogado Walter George Ramalho de Lima - OAB/MT 

18.256/MT, para no prazo de 03 (três ) dias, devolver os autos em 

cartório, sob as penas do artigo 234 § 2º do NCPC (CNGC-artigo 431), em 

conformidade com o item nº 18.1.2.- do Provimento- 56/2007- CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 219026 Nr: 2217-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa Filho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Autos nº 219026

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em face de Valdyr Coelho de Sousa Filho, 

nascido em 21.08.1986, filho de Valdyr Coelho de Sousa e Jacyra Alves 

da Silva Coelho de Sousa, ostentando duas guias de execução penal:

 a) Guia de fl. 05-05v, estampando condenação à pena corpórea de 01 

(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituindo-a por duas restritivas 

de direito, conforme decisão proferida em acórdão de fls. 132-144, pela 

prática do delito descrito no art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso III, da Lei 

n°11.343/2006, tendo os fatos sido cometidos em 17.09.2015.

 b) Guia de fl. 208-208v, estampando condenação à pena de 02 (dois) 

anos e 02 (dois) meses de reclusão, por infração ao art. 213, c/c art. 14, 

inciso II, todos do Código Penal, tendo os fatos sido cometidos em 

04.09.2016.

 Compulsando os autos, denota-se que o reeducando foi condenado 

primeiramente pelo delito capitulado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 

11.343/2006, a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime 

fechado. Entretanto, quando do cumprimento de pena, por força de 

acórdão às fls. 132/144, a pena foi parcialmente reformada para 01 (um) 

ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de 

direitos.

 Durante o curso da execução penal, o reeducando foi condenado a novo 

fato criminoso, descrito no art. 213 c/c art. 14, II, do Código Penal, a uma 

pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, com regime inicial fechado. 

Diante disto, conforme decisão de fls. 264-264v, as penas restritivas de 

direito foram convertidas em privativa de liberdade, e, diante de 

cometimento de falta grave, regrediu-se o reeducando definitivamente ao 

regime fechado.

 Em decisão de fls. 298/302-v, foi concedida a progressão do reeducando 

ao regime semiaberto, condicionada ao monitoramento eletrônico e demais 

condições determinadas.

 Conforme certidão de fl. 313 é informado o descumprimento do 

reeducando de decisão qual determinou a instalação de monitoramento 

eletrônico.

 Representado por sua defesa constituída, em fls. 316/317, é postulada a 

reavaliação de decisão que determinou a inserção do reeducando no 

programa de monitoramento eletrônico, vez que este reside em zona rural, 

dificultado a captação de sinal telefônico, fato que, segundo ofício 

n°678/2017/CPBG, impossibilita o monitoramento eletrônico.

 O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

 O pleito defensivo foi devidamente analisado e indeferido, conforme 

decisão de fl. 324, intimando o reeducando para apresentar endereço que 

propicie o monitoramento eletrônico, bem como o cumprimento das demais 

condições de fls. 278/302-v.

 Em nova oportunidade, a defesa apresenta novo pedido de reavaliação 

quanto ao uso de monitoramento eletrônico do reeducando.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público ofereceu nova cota pelo 

indeferimento do pleito de fls. 325/326, bem como pugnou por vistas para 

análise de possível regressão.

 É o breve relato.

2. Fundamentação

Em análise à decisão que determinou a progressão do reeducando ao 

regime semiaberto, vislumbra-se a imposição de condições de 

cumprimento de pena, dentre elas a instalação de tornozeleira eletrônica, 

comparecimento mensal e manutenção de endereço atualizado.

Conforme certidão de cumprimento do respectivo alvará de autorização, o 

reeducando foi devidamente intimado das condições impostas na data de 

12.06.2017, oportunidade onde informou endereço, a saber, Rua Dom 

Bosco, n°620, centro, cidade de Torixoréu – MT.

A comunicação de endereço rural ocorreu, em 19.06.2017, após o 

reeducando ter sido intimado do uso de tornozeleira eletrônica. De modo 

que, não comparecendo na unidade prisional para instalação de 

tornozeleira e alterando, posteriormente, o endereço para local que 

inviabiliza a monitoração, não se observa existir intuito de adequação da 

conduta à decisão judicial, razão pela qual indefiro pedido defensivo 

encartado em fls. 322/326.

Acerca de cota ministerial, ofertada em fl. 328, defiro-a em sua 

integralidade, para a análise de eventual regressão de regime do 

reeducando.

Tratando-se de análise de concessão de indulto e comutação de pena de 

pessoas condenadas, regulado pelo Decreto n.º 9.246/2017, verifico que 

não é o caso de concessão por força do art. 3º, II, do referido decreto, 

vez que se trata de crime hediondo, nos termos da Lei n.º 8.072/1990.

Ademais, verifica-se existência de falta grave, diante do não 

comparecimento para instalação da tornozeleira eletrônica. A falta grave 

impede a concessão do indulto.

Nota-se que não há reincidência, tecnicamente, pois a primeira 

condenação transitou em julgado, conforme certidão de 21.1.2016, no site 

do TJMT, em 06.10.2016, ou seja, antes do cometido do segundo crime, 

pelo que correta a inserção da fração de 2/5 para progressão no crime 

hediondo.

 3. Dispositivo

a) Indefiro o pedido defensivo de fls. 322/326.

b) Oficie-se à Central de Monitoramento, requisitando informações 

relativas ao cumprimento das condições impostas para cumprimento da 

pena em regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico.

c) Cumpra-se o item 3 de decisão proferida em fl. 324.

d) Substitua-se a guia de fls. 05-05v por definitiva, ante acórdão de fls. 

132-144;

e) Venha aos autos a mídia da sentença de fl. 220, referente aos autos de 

cód. 232195/Barra do Garças;

f) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 29.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 219026 Nr: 2217-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.Trata-se de executivo de pena do acusado Valdyr Coelho de Sousa 

Filho, condenado a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão pelo tipo 

penal do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, e a 02 (dois) anos e 02 (dois) 

meses de reclusão, pelo delito tipificado no art. 213, c/c art. 14, inciso II, 

ambos do CP.

2.O reeducando encontra-se cumprindo a pena em regime semiaberto.

3.Ocorre que, no dia 03.02.2018, o autuado foi preso em flagrante delito 

pelos crimes de desobediência, incêndio, furto e porte ilegal de arma de 

fogo, sendo o flagrante homologado e a prisão convertida em preventiva 

nos auto de prisão em flagrante de cód. 270489/ 1ª Vara Criminal.

 4.A prática de novo crime no curso da execução penal constitui falta 

grave. Assim, nos termos da Súmula 526, do STJ, regrido cautelarmente o 

reeducando Valdyr Coelho de Sousa Filho.

6.Expeça-se mandado de prisão com validade até 02.02.2038.

7.Cumprido o mandado, requisite-se a imediata apresentação do preso a 

este juízo.

8.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 179064 Nr: 1106-17.2014.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Lelis dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Sentença

Autos nº 179064

1. Relatório

 Trata-se de Ação Penal em que o Ministério Público imputa em desfavor 

do réu James Lelis dos Santos, fato tipificado no art. 306 do CTB c/c 

art.165 da lei 12.760/2012.

 Oferecido o benefício da suspensão condicional do processo, em 

audiência às fls. 55, determinando condições a serem cumpridas.

 Através de certidão em fl. 62, é informado o cumprimento integral das 

determinações impostas ao sursilando.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da 
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punibilidade do réu.

 É o breve relato.

2. Fundamentação

Expirado o período de prova, julgo extinta a punibilidade do sursilando à luz 

do art. 89 da Lei n°9.009/95.

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 

um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 

anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha 

sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 

autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal ).

[...]

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a punibilidade em face de James Lelis dos Santos;

b) Arquivem-se os presentes autos com as devidas baixas necessárias.

 Barra do Garças, 16.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 247869 Nr: 4784-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Evangelista Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eleusa Gonçalves Prado - 

OAB:OAB/GO N°22.780

 Decisão

Autos de cód. 247869

 1. Diante do princípio da livre fixação de domicílio e não estando as 

condições de regime dependentes de existência de estabelecimento 

prisional na modalidade de colônia agrícola ou penal, defiro o pedido de fl. 

118-119.

2. Cumpra-se o item ‘8’ da decisão de fl. 114-114v.

3. Após, remetam-se os autos ao novo endereço do reeducando.

 Barra do Garças, 21.02.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 259313 Nr: 12416-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saionara Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 259313

1. Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl. 39, 

apontando como data de progressão de regime o dia 10.02.2018. Ausente 

atestado de conduta carcerária, em razão de estar a reeducanda inserida 

em regime domiciliar.

2. Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo a reeducanda ao 

regime semiaberto dado ao preenchimento do requisito temporal, qual 

ocorreu 10.02.2018 , fixando-lhe as seguintes condições do regime 

semiaberto, ante a ausência de colônia agrícola, industrial ou similar nesta 

Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, 

salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 h) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência.

i) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais, no dia 

17.03.2018.

3. Expeça-se alvará de autorização clausulado.

 4. No ato do cumprimento do alvará de autorização o Oficial de Justiça 

deverá indagar a reeducanda se irá residir nesta cidade. Caso seja 

informado pela reeducanda endereço nesta urbe.

5. Caso a reeducanda manifeste interesse em residir em outra comarca do 

Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 6. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 10.02.2018, alterando o 

regime para o semiaberto.

7. Incabível a aplicação de indulto e comutação, nos termos do art. 3°, 

inciso II do Decreto n° 9.246/2017.

8. Verifico que o recurso de apelação n.°0002739-58.2017.8.11.0004, 

interposto pela Defesa ainda não foi julgado pelo TJMT.

9. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 21.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 206743 Nr: 7595-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Araújo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 206743

1. Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl. 

162, apontando como data de progressão de regime o dia 11.02.2018. 

Presente, igualmente, o atestado de conduta carcerária (fl. 160).

2. Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o reeducando ao 

regime semiaberto quando do preenchimento do requisito temporal, qual 

ocorreu 11.02.2018 , fixando-lhe as seguintes condições do regime 

semiaberto, ante a ausência de colônia agrícola, industrial ou similar nesta 

Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, 

salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 h) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência.

i) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais, no dia 

17.03.2018.

3. Expeça-se alvará de autorização clausulado.

 4. No ato do cumprimento do alvará de autorização o Oficial de Justiça 

deverá indagar o reeducando se irá residir nesta cidade. Caso seja 

informado pelo reeducando endereço nesta urbe.

5. Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do 

Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 6. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 11.02.2018, alterando o 
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regime para o semiaberto.

7. Incabível a aplicação de indulto e comutação, nos termos do art. 3°, 

inciso II do Decreto n° 9.246/2017.

8. Altere-se a guia provisória de fl. 05/05-v, por definitiva, ante acórdão de 

apelação n° 122512/2015, nesta decisão juntada.

9. Retifique-se a guia de fls. 65/66 , incluindo os dados conforme acórdão 

de fl. 80/94.

10. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 21.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175654 Nr: 9420-83.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidelcino Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 1. Altero o horário da sessão de julgamento para às 07h30min (MT), 

mantendo a data.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194919 Nr: 477-09.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Altero o horário da sessão de julgamento para às 07h30min (MT), 

mantendo a data.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 84809 Nr: 7965-59.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Cruz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 1. Altero o horário da sessão de julgamento para às 07h30min (MT), 

mantendo a data.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 151005 Nr: 926-06.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Aiewara Cêreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR AUGUSTO LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:6.821-B

 1. Altero o horário da sessão de julgamento para às 07h30min (MT), 

mantendo a data.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 193843 Nr: 12967-97.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergiano Santos Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Altero o horário da sessão de julgamento para às 07h30min (MT), 

mantendo a data.

 2. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 255107 Nr: 9672-47.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403

 Autos n. 9672-47.2017.811.0004 – Cód.: 255107

Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada participará do IX FONAVID – Fórum 

Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no período de 

07/11/2017 a 11/11/2017, na cidade de Natal/RN, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 06/03/2018, às 

17:45 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 2017.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 254932 Nr: 9555-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iluminar Materiais Eletricos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

FREITAS - OAB:GO23506

 Autos n. 9553-86.2017.811.0004 – Cód.: 254930

Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada participará do IX FONAVID – Fórum 

Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no período de 

07/11/2017 a 11/11/2017, na cidade de Natal/RN, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 06/03/2018, às 

16:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 2017.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 254930 Nr: 9553-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Antonio Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Paulino de Oliveira - 

OAB:37890

 Autos n. 9553-86.2017.811.0004 – Cód.: 254930

Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada participará do IX FONAVID – Fórum 

Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no período de 

07/11/2017 a 11/11/2017, na cidade de Natal/RN, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 06/03/2018, às 

16:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 2017.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 254519 Nr: 9285-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Luiz Lamounier, Sinara Nivea dos 

Santos Lamoounier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ADAO LAMOUNIER 

JUNIOR - OAB:GO31140

 Autos n. 9285-32.2017.811.0004 – Cód.: 254519

Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada participará do IX FONAVID – Fórum 

Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no período de 

07/11/2017 a 11/11/2017, na cidade de Natal/RN, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 06/03/2018, às 

14:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 2017.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 262941 Nr: 14836-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Chaves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO MOREIRA - 

OAB:4314-A

 Vistos, etc.

Designo o dia 06/03/2018, às 13:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com as inquirições das testemunhas Policial Militar Luciani 

Savia Neres de Morais e Policial Militar Jean Flavio de Oliveira Costa.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 255508 Nr: 9913-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Henrique Soares Inhengues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT16355

 Autos n. 9913-21.2017.811.0004 – Cód.: 255508

Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada participará do IX FONAVID – Fórum 

Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no período de 

07/11/2017 a 11/11/2017, na cidade de Natal/RN, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 28/02/2018, às 

18:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 2017.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269267 Nr: 499-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Affonso Rodrigues de Azeredo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES DE 

AZEVEDO - OAB:GO49293, MARIO FERREIRA - OAB:GO45451

 Vistos, etc.

Designo o dia 16/05/2018, às 15:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 202816 Nr: 5366-06.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Vistos, etc.

Considerando que ao réu é determinado que mantenha atualizado seu 

endereço para intimações, o que não fora feito, decreto a revelia do réu 

José Alves Neto, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Expeça-se carta precatória para a comarca de Vera/MT, no endereço 

lançado à fl. 81, com a finalidade de realização da oitiva da vítima Camila 

Aparecida Alves Cardoso.

Outrossim, com a finalidade de proceder com a oitiva da testemunha 

Wilson Alves da Silva, expeça-se carta precatória para a comarca de 

Sinop/MT, no endereço lançado à fl. 83.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269896 Nr: 947-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Tratam-se os presentes autos de pedido de medida protetiva de urgência 

formulado por EMÍLIA LOPES BOLZAN nos termos do art. 19, da Lei nº 

11340/06.

Após o deferimento das medidas protetivas o agressor por meio de seu 

advogado, bem como advogada da vítima requereu a desistência das 

medidas (fls. 33/36), inclusive juntando declaração acerca da desistência 

formulada por ambas as partes inclusive reconhecida em cartório.

Após, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Decido.

As partes manifestaram que não desejam a continuidade das medidas 

protetivas.

Dispõe o art. 485 do Código de Processo Civil:

Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

VIII - homologar a desistência da ação;

(...).

No caso em tela, verifica-se que a vítima não possui mais interesse no 

processo.

 Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquela que mais deveria ter interesse em seu término 

manifestou pela extinção.

 Assim, considerando que vítima manifestou que não deseja a manutenção 

das medidas protetivas contra o agressor, HOMOLOGO a desistência das 
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medidas protetivas requeridas pela vítima, e por consequência JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, em analogia 

aos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

Barra do Garças/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 263249 Nr: 15034-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 Autos n. 15034-30.2017.811.0004 – Cód. 263249

Vistos, etc.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa (CPP, art. 593).

2. Vistas ao Ministério Público para contrarrazoar, no prazo legal.

3. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se com a máxima urgência por se tratar de processo com réu 

preso.

Barra do Garças/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269434 Nr: 646-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcirley Luz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALES 

JUNIOR - OAB:MT/13945

 Vistos, etc.

Designo o dia 22/05/2018, às 16:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição das testemunhas.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 270502 Nr: 1349-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Alves Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA CRISTINA MICHELON 

- OAB:MT22985

 Autos n. 1349-19.2018.811.0004 – Cód.: 270502

Vistos, etc.

Designo o dia 20/06/2018, às 14:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 270429 Nr: 1300-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves de Souza Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Camargo da 

Silva - OAB:19.307

 Autos n. 1300-75.2018.811.0004 – Cód.: 270429

Vistos, etc.

Designo o dia 20/06/2018, às 13:45 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 270691 Nr: 1461-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Bispo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:OAB/MT 12.025

 Vistos, etc.

Designo o dia 20/06/2018, às 14:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - MT0014519A, 

FABIO JOSE DOS SANTOS - MT0016263Apara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia : 11/05/2018 Hora: 13:20 /mt 

, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIM AILTON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SALVADOR ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOES ELETROMECANICA LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - MT0019222A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

07/05/2018 Hora: 13:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010685-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO OAB - 

MT0016043A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte reclamada/executada, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados 

bancários necessários para expedição de Alvará Judicial, quais sejam: 

nome do banco, número da conta corrente e/ou conta poupança, número 

da agência bancária, CPF ou CNPJ da pessoa favorecida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012581-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA OAB - MT0019350A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAMIL SERVICOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 

AGROINDUSTRIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

nomear a parte exequente como fiel depositária dos indigitados bens, a 

teor do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525 do CPC. 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001818-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE DA CONCEICAO GUEDES 03140790252 (EXEQUENTE)

M. N. BAZI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE MELO CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial 

manejada por M.N. BAZI – ME e JC GUEDES - ME em desfavor de EDSON 

DE MELO CANDIDO, consubstanciada em um termo de confissão de dívida 

(ID 10440480). Pois bem, após perfunctória análise da petição inicial 

verifico que a mesma contém diversos vícios, porém todos sanáveis. O 

primeiro deles se refere a ausência dos atos constitutivos das empresas 

exequente. O segundo diz respeito ao fato de que a vestibular não está 

devidamente instruída com prova da situação jurídica das empresas 

exequentes, não observando o enunciado 135 do FONAJE. 2. Igualmente, 

compreendo que a segunda exequente não demonstrou a sua legitimidade 

para integrar o polo ativo da demanda, porquanto ao que se depreende ela 

apenas representou a primeira exequente no termo de acordo, não 

havendo vínculo com o débito exequendo. Ressalto que se a segunda 

requerida, qual seja, JC GUEDES - ME está apenas e tão somente 

representando em juízo a primeira exequente ( M.N BAZI – ME), o 

processo será extinto prematuramente, vez que vedada a representação 

no âmbito do juizado especial. Outrossim, não bastasse o inúmeros vícios 

já mencionados, a parte exequente se olvidou de juntar aos autos o 

instrução de procuração da primeira exequente, assim sendo, com fulcro 

nos princípios basilares dos juizados especiais, bem como atento ao 

disposto no art. 317 c/c art. 321, ambos do CPC, DETERMINO que as 

exequentes, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam a regularização do 

feito na forma acima grafada, sob pena de extinção do processo. 3. 

Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001897-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LIDIA GOMES ALVES LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. É cediço que o nome atribuído a ação é irrelevante para aferição de sua 

natureza jurídica (STJ. 4° Turma. AgInt no AREsp 778.247. RJ, Rel. Min. 

Raul Araújo, julgado em 26/06/2016), quem tem a sua caracterização com 

fundamento no pedido e na causa de pedir. Assim sendo, analisando o 

caso sub examine, em que pese a causa de pedir indicar que a parte 

autora pretende manejar a pretensa ação de cobrança, os pedidos 

demonstram o contrário, vez que diz respeito a ação de execução. Deste 

modo, DETERMINO que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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esclareça a contradição acima indicada, sob pena de extinção. 2. 

Intime-se. 3. Após, conclusos. 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001899-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J.C NOGUEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SOARES LUIZ VIDAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação cobrança manejada por J.C NOGUEIRA em desfavor 

de AMANDA SOARES LUIZ VIDAL. Pois bem, após perfunctória análise da 

petição inicial verifico que a mesma contém diversos vícios, porém todos 

sanáveis. O primeiro deles se refere a ausência dos atos constitutivos da 

empresa autora. O segundo diz respeito ao fato de que a vestibular não 

está devidamente instruída com prova atualizada da sua situação jurídica, 

não observando o enunciado 135 do FONAJE. 2. Outrossim, é trivial que o 

nome atribuído a ação é irrelevante para aferição de sua natureza jurídica 

(STJ. 4° Turma. AgInt no AREsp 778.247. RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado 

em 26/06/2016), quem tem a sua caracterização com fundamento no 

pedido e na causa de pedir. Assim sendo, analisando o caso sub examine, 

em que pese a causa de pedir indicar que a parte autora pretende manejar 

a pretensa ação de cobrança, os pedidos demonstram o contrário, vez 

que diz respeito a ação de execução. Deste modo, com fulcro nos 

princípios basilares dos juizados especiais, bem como atento ao disposto 

no art. 317 c/c art. 321, ambos do CPC, DETERMINO que a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a regularização do feito na forma 

acima grafada, sob pena de extinção do processo. 3. Ultrapassado o 

aludido prazo, faça conclusos. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000909-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LUIZ BARACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO RODRIGUES MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente, com fundamento no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO 

que a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 2. Concretizada tal diligência, determino 

que a secretaria dê vida ao despacho contido no ID 9669508, citando a 

parte executada no endereço indicado na petição do ID 9951697. 3. 

Expeça-se o necessário. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000970-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELDO MACHADO COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SOUSA DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Analisando os autos observo que há elementos indicando que a pretensão 

da parte exequente foi abarcada pela prescrição, notadamente pelo 

considerável lapso temporal decorrido entre o arquivamento do feito e a 

presente data. Assim sendo, mirando evitar nulidades no bojo dos autos, 

bem como almejando guarnecer os princípios do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 487, parágrafo único, 

do CPC, DETERMINO seja intimada tanto a parte exequente, quanto a 

requerida, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre a 

pretensa prescrição intercorrente. Ultrapassado o interstício temporal 

susso, faça conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de eventualmente determinar a designação de nova data para 

realização de audiência de conciliação, ORDENO seja intimada a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos atestado 

médico ou documento equivalente com data do dia da audiência de 

conciliação outrora realizada, sob pena de reconhecimento da contumácia. 

2. Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000234-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO PEREIRA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1681 - Cuiabá-MT 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Antes de conceder vista dos autos ao Ministério Público, DETERMINO seja 

intimada a parte autora para, em 15 (quinze) dias, indicar com precisão o 

montante disponível para levantamento, possibilitando a este magistrado 

aferir a competência para processar e julgar a demanda. Igualmente, 

verifico que o regime de casamento escolhido pelo requerente e pela 

falecida foi o da comunhão parcial de bens, de tal sorte que necessário se 

faz a presença dos demais herdeiros necessários no polo ativo do feito 

em apreço, razão pela qual, deverá o requerente emendar a vestibular no 

prazo acima estipulado e na forma transcrita, sob pena de extinção sem 

julgamento de mérito. Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011271-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Lucivaldo Souza costa (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento da obrigação de fazer imposta em 

sentença, DEFIRO parcialmente os pedidos confeccionados pela parte 

exequente, e em observância ao disposto no art. 52 da Lei n.º 9.099/1995, 

interpretado em conjunto com o art. 536 do CPC, observando os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimada a 

parte executada para no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 30 

(trinta) dias, concretize a obrigação contida no item a) da sentença, qual 

seja, a regularização e transferência de propriedade da motocicleta objeto 

da presente demanda, sob pena da mesma incorrer em multa diária de 

R$-200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) nos 

termos do § 1º do mencionado artigo 536. 2- Cientifique a parte executada 

acerca da incidência nas penas de litigância de má-fé caso, 

injustificadamente, venha a descumprir esta determinação judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência (§ 3o do 

art. 536). 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010524-03.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE APARECIDA MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Antes de determinar a eventual expedição de alvará em prol da parte 

exequente, DETERMINO que a secretaria certifique nos autos em epígrafe 

se a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi 

disponibilizada para a parte executada Banco do Brasil S.A, informando 

ainda se nos dias referentes ao decurso do prazo recursal houve algum 

problema com o sistema PJe, bem como se a parte executada foi 

devidamente intimada da indigitada sentença. Após, faça conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012272-36.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY DAS DORES BARBOSA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0012672A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA APARECIDA DE MEIRELES MEDRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Nos termos do art. 485, §1°, do CPC, DETERMINO que a secretaria realize 

com a intimação pessoal da parte requerente para que esta, no prazo de 

05 (cinco) dias, promova o regular andamento do feito, sendo que, desde 

já, advirto que a inércia da requerente desembocará na extinção da ação 

por abandono. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011046-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RAMALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Antes de apreciar o pedidos confeccionados na petição contida no ID 

11755890, DETERMINO seja certificado nos autos se decorreu ou não o 

prazo recursal. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-13.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARTIRA BIBIANA STEFANI OAB - MT15194/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. DA S. SILVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIZ ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - PA0013900A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CAMILA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYANE DA CRUZ MACHADO OAB - MT0019902A (ADVOGADO)

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AD COMUNICACOES E EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0017197A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON VIEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. No que tange a multa relativa ao 

reconhecimento do ato atentatório a dignidade da justiça, deverá a parte 

autora, no interstício temporal acima mencionado, amortizar a referida 

dívida. Não realizado o adimplemento da dívida no lapso temporal 

concedido, dê vida ao disposto no art. 77, §3° do código de ritos. 3. 

Ultrapassado o prazo acima e não tendo ocorrido o cumprimento da 

obrigação, faça conclusos para penhora por meio das ferramentas 
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eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010429-46.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

MIRELLE PEREIRA ALVES OAB - MT0014989A (ADVOGADO)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMAL NASSER RAMOS HAMIDAH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Antes de promover nova conclusão dos autos, concretize em seu inteiro 

teor a decisão contida no ID 10467074. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012726-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADJAILTO ALVES AGOSTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar os 

pedidos contidos na petição do ID 10631154 em conformidade com o art. 

534 e seguintes do CPC, aplicável ao caso sub judice por força do art. 27, 

da Lei 12.153/209. 2. Ultrapassado o aludido prazo, independentemente de 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012724-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARTA OLIVEIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar os 

pedidos contidos na petição do ID 10631195 em conformidade com o art. 

534 e seguintes do CPC, aplicável ao caso sub judice por força do art. 27, 

da Lei 12.153/209, sob pena de extinção. 2. Ultrapassado o aludido prazo, 

independentemente de manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012722-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar os 

pedidos contidos na petição do ID 10631225 em conformidade com o art. 

534 e seguintes do CPC, aplicável ao caso sub judice por força do art. 27, 

da Lei 12.153/209, sob pena de extinção. 2. Ultrapassado o aludido prazo, 

independentemente de manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012721-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar os 

pedidos contidos na petição do ID 10631305 em conformidade com o art. 

534 e seguintes do CPC, aplicável ao caso sub judice por força do art. 27, 

da Lei 12.153/209. 2. Ultrapassado o aludido prazo, independentemente de 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012302-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA CARVALHO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARIA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SANTANA LEAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000103-68.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ARBUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

para juntar instrumento procuratório, sob pena de indeferimento, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. Igualmente, 

considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que no mesmo lapso temporal acima grafado a parte autora promova a 

juntada nos autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento 

equivalente, com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. 

Ultrapassado o aludido prazo, independentemente de manifestação, faça 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012295-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Ante o teor da petição contida no ID 11973495, DETERMINO seja 

concretizada em seu inteiro teor a decisão proferida no ID 11713829. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SOARES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002228-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAYDSON SOUZA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010912-37.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERRARIA BRASIL 2009 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARIA ADRIANA DA SILVA VITORINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Expeça-se nova carta precatória direcionada ao juízo de Maricá-RJ, 

solicitando os seus préstimos no sentido de proceder com a penhora de 

tantos bens quantos bastem para a liquidação da execução, na forma da 

decisão contida no ID 7589827. Ressalte-se que as diligências 

pretensamente realizadas pelo oficial de justiça deverão ser isentas de 

pagamento, na forma do enunciado 44 do FONAJE. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010487-39.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO JOSE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IURDES JOSE SIQUEIRA TORRES NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA VILELA TORRES OAB - GO0039048A (ADVOGADO)

MICHELLE CRISTIANE KUNAN OAB - GO0030419A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

nomear a parte exequente como fiel depositária dos indigitados bens, a 

teor do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 
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poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525 do CPC. 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Sendo infrutífera a penhora ora 

comentada, faça os autos conclusos para análise do pedido de constrição 

judicial relativo ao montante de 30 % (trinta) por cento do faturamento 

semanal do requerido. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 10. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010301-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WERGUITON RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

VITCOSKI, SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXECUTADO)

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Ante o teor da petição coligida no ID 11131395, intime-se a parte 

exequente para, em 05 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido de 

parcelamento realizado pela parte executada, na forma do art. 916, §1°, do 

CPC. Outrossim, cientifique a reclamada quanto as disposições do art. 

916, §2°, do CPC. Após, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 8012789-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RENATA ROSA DE ABREU (REQUERENTE)

SEBASTIAO JUNIOR ROSA DE ABREU (REQUERENTE)

GRAZIELLE MESQUITA MORAIS (REQUERENTE)

IVONE ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

ANDERSON DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intimem-se os autores para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre 

a petição juntada pela parte requerida no ID 7744019, sob pena de 

extinção do processo pelo cumprimento integral da obrigação ante o 

extrato de transação bancária aportado ao feito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOE MATEUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA FERREIRA SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROSANA DA SILVA FREITAS - MT0020838A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/05/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001739-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/06/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S, 

RAFAEL FERREIRA DA SILVA - GO0043919Apara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 11/05/2018 Hora: 14:40/mt , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010964-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS SANTOS RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILDA DA SILVA GOMES OAB - MT19978/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT Processo nº 

801096428.2017.811.0004 DENIS SANTOS RESENDE, devidamente 

qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por sua procuradora 

que esta subscreve, à presença de Vossa Excelência, com base nos 

artigos 513, § 1º, e 523 do Código de Processo Civil, requerer o 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, de modo que, Casa Bahia (CNOVA 

Comércio Eletrônico S/A / wwwcasasbahia.com.br), também qualificado 

nos autos acima identificado, venha adimplir com obrigação fixada em 

sentença, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. A priori, 

esclarece-se que se trata de ação indenizatória por danos materiais e 

morais decorrente da compra de aparelho celular que que fora 

supostamente cancelada, porém deteve todas as prestações debitadas 

em conta corrente do requerente, pela a qual obteve sentença julgando 

procedente em parte o pedido. Desta forma, este Douto Juízo entendeu 

que a Requerida sem nenhuma dúvida foi responsável pela falha no 

sistema de aferição, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado, e condenou a Requerida a pagar ao Requerente a quantia que 

pagou devidamente atualizadas desde o desembolso, com inclusão de 
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juros de 1% desde a citação. Sendo a quantia desembolsada naquele 

momento o valor de R$ 2.099,60 (dois mil e noventa e nove reais e 

sessenta centavos), que foram 10 (dez) parcelas de R$ 209,96 (duzentos 

e nove reais e noventa e seis centavos), debitadas em conta corrente do 

requerente. Bem como pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título indenização por danos morais, devidamente atualizado desde o 

arbitramento. Contudo, transitada em julgado a ação em 25 de setembro de 

2017, a parte ré não realizou o pagamento voluntário do valor devido, 

motivo pelo qual deve ser estabelecido a fase de cumprimento de 

sentença. O débito atualizado e com juros de mora perfaz até a data de 16 

de Janeiro de 2018, a monta de R$ 8.945,77 (oito mil e novecentos e 

quarenta e cinco e reais e setenta e sete centavos), conforme memória de 

cálculo em anexo, devendo a parte demandada ser intimada para realizar 

o pagamento do valor devido no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidência da multa de 10% e honorários advocatícios em igual 

porcentagem sobre o valor do débito, conforme disposto no artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. DOS PEDIDOS: Diante do exposto, 

REQUER o que segue: 1. A intimação da parte ré para que, querendo, 

realize o pagamento voluntário da quantia devida que totaliza R$ 8.945,77 

(oito mil e novecentos e quarenta e cinco e reais e setenta e sete 

centavos), no prazo de quinze dias, conforme artigo 523 do Novo Código 

de Processo Civil; 2. Não havendo o pagamento voluntário no prazo de 

quinze dias, postula-se que o valor devido seja acrescido de multa de 10% 

e também honorários advocatícios a serem fixados em 10% sobre o valor 

do débito, conforme artigo 523, § 1º do Novo Código de Processo Civil, 

postulando-se, desde logo, que seja realizada a penhora on-line do valor 

exequendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 do Novo Código de 

Processo Civil. 3. Com o depósito do valor devido ou realizada a penhora 

on-line, postula-se a expedição de alvará automatizado em favor da parte 

autora. Nesses termos, pede deferimento. Torixoréu/MT, 16 de Janeiro de 

2018. GENILDA DA SILVA GOMES OAB/MT nº 19978 DA ATUALIZAÇÃO 

DO VALOR DEVIDO REFERENTE AO PROCESSO nº 

801096428.2017.811.0004 Conforme quadro demonstrativo, vislumbra-se 

a atualização monetária do montante devido pela Requerida, até a data de 

16 de janeiro de 2018, sendo: 1) O valor R$ 2.099,60 (dois mil e noventa e 

nove reais e sessenta centavos) debitado indevidamente, que corrigido, 

perfaz o valor de R$ 3.571,80 (três mil e quinhentos e setenta e um reais e 

oitenta centavos); Com a inclusão de 1% de juros desde a citação válida 

(08/11/2017), perfaz o montante de R$ 3.668,27 (três mil e seiscentos e 

sessenta e oito reais e vinte e sete centavos). 2) Quanto a incidência da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, atualizada 

desde o arbitramento (25/09/2017) culmina o valor de R$ 5.277,50 (cinco 

mil e duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos). Assim, soma 

se o montante de R$ 8.945,77 (oito mil e novecentos e quarenta e cinco e 

reais e setenta e sete centavos). Quadro demonstrativo: Valor atualizado 

até dia 16/01/2018 Número de parcelas Valor Vencimento Índice de 

atualização INPC – tabela – fev/2018 Juros de mora 1% ao mês Total 1 

209,96 28/11/2014 1,2244 22,4455 % R$357,18 2 209,96 28/11/2014 

1,2244 22,4455 % R$357,18 3 209,96 28/11/2014 1,2244 22,4455 % 

R$357,18 4 209,96 28/11/2014 1,2244 22,4455 % R$357,18 5 209,96 

28/11/2014 1,2244 22,4455 % R$357,18 6 209,96 28/11/2014 1,2244 

22,4455 % R$357,18 7 209,96 28/11/2014 1,2244 22,4455 % R$357,18 8 

209,96 28/11/2014 1,2244 22,4455 % R$357,18 9 209,96 28/11/2014 

1,2244 22,4455 % R$357,18 10 209,96 28/11/2014 1,2244 22,4455 % 

R$357,18 Valor do desembolso atualizado R$ 3.571,80 R$ 3.571,80 com 

inclusão de 1% após a data da citação válida Valor atualizado pelo índice 

INPC: R$3.587,53 (valor x fator de atualização = 3.571,80 x 1,0044) Valor 

com juros de 1,000% ao mês: R$3.668,27 Total = R$ 3.668,27 Atualização 

do valor de R$5.000,00 de 25/09/17 a 16/01/18 – INPC. Valor atualizado 

pelo índice INPC Valor x fator de atualização = 5.000,00 x 1,0079 (INPC) 

R$5.039,60 Valor com multa 1,0000% R$5.089,99 Valor com juros 1,000% 

ao mês R$5.277,50 Total: R$5.277,50 Valor total a receber R$ 3.668,27 + 

R$5.277,50 = 8.945,77 Genilda da Silva Gomes - OAB 19978/MT 

genildadasilvagomes@yahoo.com tel: (66) 99712-6324

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010964-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS SANTOS RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILDA DA SILVA GOMES OAB - MT19978/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/06/2018 Hora: 12:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN SILVIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2018 Hora: 08:00*/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA BAR NISSIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA SOUZA OAB - MT23131/O (ADVOGADO)

NURIT BAR NISSIM OAB - 637.818.838-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SILVA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/05/2018 Hora: 15:00 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE HELENA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 
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do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2018 Hora: 13:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001677-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE FATIMA MERIMUGUREUDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o diaa: 

06/06/2018 Hora: 08:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/06/2018 Hora: 13:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 233857 Nr: 11898-59.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Júnior de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 DESPACHO

 T.C.O n° : 11898-59/2016 (Cód.: 233857)

Vistos.

 1. Intime-se o autor do fato Itamar Júnior de Souza para que se apresente 

à Secretaria deste Juizado, para comprovar o pagamento da transação 

penal a ele imposta, conforme ata de audiência acostada às fls. 36 e 37 

dos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento do 

feito nos seus ulteriores termos.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de janeiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 220158 Nr: 2923-48.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Ligório de Barros, Iolanda Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919, MAURO GOMES PIAUÍ, - OAB:6633-A

 SENTENÇA

Processo nº : 2923-48.2016 (Cód. 220158).

Vistos.

 1. Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência que visa a apuração 

dos delitos incursos nos artigos 129 e 147 do Código Penal, lesão corporal 

e ameaça, respectivamente, praticados pela autora do fato Luciana Ligório 

de Barros e crime de ameaça (art. 147 CP) pretensamente praticado pela 

autora do fato Iolanda Pereira da Silva.

2. Apreciando os autos em voga, ultima-se que as autoras do fato e 

também vítimas manifestaram expressa vontade de não dar 

prosseguimento a este feito penal, ensejando-se, por conseguinte, caso 

de retração à representação aos delitos supramencionados. Isto posto e 

observando o artigo 107, IV, do Código Penal, DECLARO, com arrimo no 

artigo 25 do CPP e artigo 102 do CP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a 

punibilidade do fato sub judice.

 3. Expeçam-se as necessárias comunicações, para que os acusados 

não sofram as consequências decorrentes do presente procedimento, 

observando o que preconiza a CNGC.

 4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 5. Notifique-se o MP.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de Janeiro de 2018

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 257329 Nr: 11084-13.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Horio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:GO 28.789

 Diante do exposto,Decido:4.Considerando que as partes se compuseram 

civilmente nos termos do art. 74 da Lei nº 9.099/95 e que não há qualquer 

motivo que impeça a sua homologação, deve-se declarar extinta a 

punibilidade da parte indiciada.Neste sentido,PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DANOS. COMPOSIÇÃO 

CIVIL. ART. 74, DA LEI 9099/95. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ESFERA CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.749099A composição 

civil dos danos na esfera do juizado especial criminal, sem especificar a 

abrangência - moral ou material - devidamente homologada, enseja coisa 

julgada material a obstar pedido de indenização por danos morais na 

esfera cível, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, 

a teor do art. 267, V, do Código de Processo Civil. Apelo improvido. 

(20090039967 AC 2009.003996-7, Relator: Desª. Eva Evangelista, Data de 

Julgamento: 15/12/2009, Câmara Cível)Conforme o Enunciado 99 do 

FONAJE:Nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de 

desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa 

para ação penal (nova redação – XXIII Encontro – Boa Vista/RR).5.Nestes 

termos, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Fábio Horio da Silva, em 

conformidade ao disposto no art. 74, § único da Lei nº 

9.099/95.6.Certifique-se o trânsito em julgado, vez que a composição civil 

é um acordo entre as partes, arquivando-se, em seguida, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 260229 Nr: 13091-75.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIÃO DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Processo nº : 13091-75.2017 (Cód. 260229).

Vistos.

 1. Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência que visa a apuração 

do delito incurso no artigo 147 do Código Penal, supostamente praticado 

pelo autor do fato Simião da Silva Santana.
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2. Apreciando os autos em voga, aderga-se que a vítima manifestou 

expressa vontade de não dar prosseguimento a este feito penal, 

elucidando-se, por conseguinte, caso de retração à representação ao 

delito de Ameaça (art. 147).

 3. Dessarte, considerando que o prazo decadencial de 6 (seis) meses 

previsto no art. 38 do CPP não se expirou até a presente data, não há se 

falar em extinção da punibilidade fundamentada no art. 107, IV, como 

pugna o douto Parquet. Neste viés, tendo como espeque a possibilidade 

jurídica do restabelecimento da representação judicial dentro do prazo 

decadencial, que hodiernamente vem sendo reconhecida pela doutrina e 

jurisprudência pátria, o caso em crivo versa-se de singelo arquivamento 

dos autos. Assim, DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO.

4. Expeçam-se as necessárias comunicações, para que os acusados não 

sofram as consequências decorrentes do presente procedimento, 

observando o que preconiza a CNGC.

 5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

8. Notifique-se o MP.

Barra do Garças-MT, 22 de Janeiro de 2018

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 244467 Nr: 2371-49.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laila Moreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A

 DESPACHO

Processo n.º: 2371-49/2017 Cód: 244467

Vistos.

1. Recebo a justificativa apresentada pela autora do fato Laila Moreira 

Dias.

2. Considerando a sentença já proferida nos autos e os recibos 

encartados em folhas de n.º 38/40, DETERMINO o arquivamento dos autos.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 22 de Janeiro 2018

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 241468 Nr: 283-38.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tays da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Processo. nº : 283-38.2017.811.0004 (Cód.241468)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos a indiciada cumpriu as condições a ela 

imposta, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 84, Parágrafo 

Único da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice de Tays 

da Silva Lima não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 01 de Dezembro de 2.017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 180833 Nr: 2742-18.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michelle de Moura Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA GRAZIANE 

DELMONDES - OAB:17744

 SENTENÇA

Vistos

Trata-se de termo circunstanciado instaurado para apurar o crime 

tipificado no art. 303 CTB em face de MICHELLE MOURA MENEZES, fato 

ocorrido em 31 de outubro 2013.

O instituto da prescrição é uma garantia de direito material do acusado 

assegurada na própria Constituição Federal (art. 5º, XLII, XLIV e LIV). 

Desta forma, o Estado-punidor tem o passar dos dias contra si; como uma 

forma de garantir a liberdade e dignidade dos cidadãos.

Transcorrido o lapso temporal, perde o Estado o direito de punir, devendo 

o juiz declarar extinta a punibilidade do agente. Feitas estas 

considerações, passemos ao caso em tela.

Considerando que a pena máxima cominada ao crime é de 4 (quatro) anos, 

conforme artigo 109, VI, do Código Penal, e não incidindo em nenhuma 

causa de interrupção da prescrição (art. 117 do CP), é evidente que se 

operou a prescrição, vez que o delito fora praticado em 31.10.2013.

 Nos termos expostos acima, a prescrição é uma garantia do cidadão, por 

lhe ser benéfica e deve ser aplicada e interpretada em seu favor, assim é 

imperativo reconhecer a prescrição para o presente tipo penal, pois se 

operou o lapso temporal em desfavor do Estado.

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Michelle Moura 

Menezes, com base no art. 107, IV c/c art. 109, VI ambos do Código Penal.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

 Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 04 de Dezembro de 2017.

FERNANDO DA FONSÊCA MELO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 254091 Nr: 9015-08.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Borges Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Processo n°: 9015-8/2017 (Cód. 254091)

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

 2. O fato típico narrado amolda-se ao crime de injúria, capitulado no art. 

140 do Código Penal, tendo como uma das causas de extinção da 

punibilidade a renúncia do direito de queixa (art. 107, V do CP), razão pela 

qual, DECLARO com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando este 

decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque 

no evento em apreço (art. 67, II, do CPP), vez que houve manifestação da 

vítima no sentido de renunciar o direito de queixa (fls.22) contra o 

pretenso autor do delito em testilha.

3. Sem custas, conforme arts. 54 e 55 da Lei 9.099/1995.

4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Notifique-se o Ministério Público.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.
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9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de janeiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 214999 Nr: 12463-57.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdS, APA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josias Alves Vitor Trindade 

- OAB:MT 16.506, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B

 DESPACHO

Processo n.º: 12463-57.2015 Cód:214999

Vistos.

1. Analisando os autos em voga, haure-se que os supostos autores do 

fato Divino Andrade da Silva e Alexandre Pereira Almeida não 

comprovaram o pagamento da transação penal acordada em folha n.º75 e 

75v.

 2. Nesse ínterim, INTIMEM-SE os pretensos autores para que cumprem 

imediatamente o transacionado ou que apresentem neste juízo o 

comprovante dos pagamentos efetuados, caso já realizados, sob pena de 

prosseguimento do feito, vide súmula vinculante 35.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 29 de Janeiro de 2018

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 252887 Nr: 8292-86.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismaildes Oliveira Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

T.C.O: 8292-86/2017 (cod. 252887)

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

 2. O fato típico narrado amolda-se, em tese, ao crime de injúria, capitulado 

no art. 140 do Código Penal, cuja ação somente se procede mediante 

queixa (art. 145 do CP) tendo como uma das causas de extinção da 

punibilidade a decadência pela incúria no exercício do direito de queixa 

(art. 107, IV, do CP c/c ar. 38 do CPP), razão pela qual DECLARO, com 

arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a 

punibilidade do fato sub judice, não implicando este decisum em obstáculo 

à propositura de eventual ação civil com espeque no evento em apreço 

(art. 67, II, do CPP), vez que não houve manifestação da vítima no sentido 

de apresentar queixa-crime contra a pretensa autora do delito em testilha.

3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Publique-se.

6. Registre-se.

7. Intime-se.

8. Notifique-se o Ministério Público.

 9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de janeiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 230570 Nr: 9451-98.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivairson Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 SENTENÇA

Processo nº: 9451-98/2016 (Cód. 230570)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos o autor do fato Ivairson Torres cumpriu as 

condições a ele impostas, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 

84, § único da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque no evento em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Publique-se.

6. Registre-se.

7. Intime-se.

8. Notifique-se o Ministério Público.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de janeiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 218753 Nr: 2054-85.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catia Sousa Aquino, Weverton Batista dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 SENTENÇA

Processo nº: 2054-85/2016 (Cód. 218753)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos a autora do fato Catia Sousa Aquino 

cumpriu as condições a ela impostas, razão pela qual DECLARO, com 

arrimo no artigo 84, § único da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do 

fato sub judice, não implicando este decisum em obstáculo à propositura 

de eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

4. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

5. Dê-se ciência ao Ministério Público.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 26 de janeiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 255040 Nr: 9633-50.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antônio Queiroz 

Fullin - OAB:MT 11.116

 SENTENÇA

T.C.O: 9633-50/2017 (cod. 255040)

 Vistos.
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1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

 2. O fato típico narrado amolda-se, em tese, ao crime de injúria, capitulado 

no art. 140 do Código Penal, cuja ação somente se procede mediante 

queixa (art. 145 do CP), tendo como uma das causas de extinção da 

punibilidade a decadência pela incúria no exercício do direito de queixa 

(art. 107, IV, do CP c/c ar. 38 do CPP), razão pela qual DECLARO, com 

arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a 

punibilidade do fato sub judice, não implicando este decisum em obstáculo 

à propositura de eventual ação civil com espeque no evento em apreço 

(art. 67, II, do CPP), vez que não houve manifestação da vítima no sentido 

de apresentar queixa-crime contra a pretensa autora do delito em testilha.

3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Publique-se.

6. Registre-se.

7. Intime-se.

8. Notifique-se o Ministério Público.

 9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de janeiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 173005 Nr: 6157-43.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Tereza de Souza Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Intimação dos advogados quanto à decisão de fls. 377, proferida em 

01/02/2018 < Vistos, etc. 1. Tendo em vista o reconhecimento de ofício da 

extinção da punibilidade devido à prescrição, proferida pela colenda Turma 

Recursal Única, DETERMINO o arquivamento dos autos. 2. Ciência ao 

Ministério Público. 3. Cumpra-se.>

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILITINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 
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(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Designe-se audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011033-31.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BATISTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que as executadas adimpliram 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente a sua condenação, razão pela qual o advogado da parte 

exequente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para as contas indicadas nos 

autos. 4. Frente ao exposto, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do artigo 203, 1°, c/c art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo 

extinta a dívida exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito. 5. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intime-se. 9. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO C M DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ENGETUC (REQUERIDO)

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a sentença contida no ID 10398438 foi 

lançada equivocadamente no bojo do presente processo, vez que destoa 

dos elementos constante na ata de audiência de conciliação, razão pela 

qual REVOGO a indigitada sentença, retirando todos os seus efeitos legais 

e jurídicos, passando doravante a proferir novo ato judicial. 3. A nova 
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sistemática implantada no novo código de processo civil surgiu com o 

escopo de nutrir a composição amigável entre as partes, ou seja, estimular 

nos sujeitos processuais o uso dos meios de solução consensual de 

conflitos. Tanto é assim, que logo em um de seus primeiros artigos o 

referido código traz disposições sobre a possibilidade e a necessidade do 

oferecimento da solução consensual, in verbis: “Art. 3.° Não se excluirá 

da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1.° É permitida a 

arbitragem, na forma da lei. § 2.° O Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos. § 3.º A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” 4. 

Realmente, não se pode olvidar que a conciliação é um vigoroso 

instrumento para a pacificação social e a solução de conflitos nas 

diversas áreas do direito, de sorte a garantir e dar efetividade, aos 

princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e 

o da dignidade da pessoa humana. 5. Portanto, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” e para fins do art. 200, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e de direito, o 

acordo constante nos autos, DECLARANDO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 6. Ademais, verifico que a parte exequente informou 

nos autos o descumprimento por parte da executada do acordo outrora 

entabulado, assim sendo, tendo em vista o não cumprimento de sentença 

por parte da executada, bem como os pedidos confeccionados pela parte 

exequente, em observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 

interpretado em conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o 

executado para no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento referente ao acordo, sob pena de 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado, bem como 10% (dez por cento) a título de honorários 

advocatícios, nos termos do § 1º do mencionado artigo 523. 7. 

Ultrapassado o prazo acima e não tendo ocorrido o cumprimento da 

obrigação, faça conclusos para penhora por meio das ferramentas 

eletrônicas. 8. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 9. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. 10. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000061-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BARBOSA DE SOUZA 62755595191 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado, conforme art. 38, da Lei 9.099/95. 2. Manuseando 

os autos, observo que a execução tem como lastro o contrato de 

veiculação, o qual não contém a assinatura de duas testemunhas, estando 

o instrumento, portanto, em desconformidade com o art. 784, III, do CPC, o 

que implica em dizer que não pode ser considerado título executivo 

extrajudicial, não podendo a execução seguir seu curso, já tendo se 

deitado no colo da jurisprudência pátria tal entendimento, por todos: 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. 

AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DA FALTA 

DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO PARTICULAR 

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EXECUTADO. 

NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. O contrato particular de promessa de compra e venda de 

imóveis assinado apenas pelos devedores e por uma testemunha não 

constitui título executivo extrajudicial, por ofensa ao disposto no artigo 

585, inciso II, do CPC. (TJ-SC - AI: 226887 SC 2010.022688-7, Relator: 

Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 13/09/2011, Sexta Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Tijucas) 

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 16ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso 1 e julgou prejudicado o recurso 2. 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO INTERPOSTO PELOS 

EMBARGANTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, 

COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. 

CONTRATO ASSINADO POR APENAS UMA TESTEMUNHA. PERDA DA 

FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 585, II, 

DO CPC. DOCUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR DEMANDA 

EXECUTIVA. FEITO EXTINTO ANTE A FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO 

HÍGIDO A APARELHAR A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, 

RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO. 1. Padece de força 

executiva o instrumento particular de confissão de dívida assinado apenas 

por uma testemunha. 2. A ausência de qualquer requisito legal não conduz 

à invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem, contudo, será carente 

de executoriedade por ausência de característica legalmente exigida. 

(TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1383052-7 - Curitiba - Rel.: Celso Jair Mainardi - 

Unânime - - J. 24.06.2015) (TJ-PR - APL: 13830527 PR 1383052-7 

(Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 24/06/2015, 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1601 08/07/2015) 3. Deste modo 

a parte exequente não apresentou título executivo hábil à propositura da 

demanda, não havendo se falar em título executivo nos moldes do art. 784 

do CPC, assim sendo, desmerece guarida a presente via intentada pelo 

exequente, já que seu título não está em compasso com os artigos 778 e 

786 do Código de Processo Civil, isto posto, INDEFIRO a inicial, declarando 

extinto o processo com arrimo nos artigos 485, I e IV, 330, I, 354 e 318 

Parágrafo Único, todos do CPC. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da 

Lei nº 9.099/1995). 6. 7. P.R. I. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000059-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE GOMES FERREIRA 38380668120 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado, conforme art. 38, da Lei 9.099/95. 2. Manuseando 

os autos, observo que a execução tem como lastro o contrato de 

veiculação, o qual não contém a assinatura de duas testemunhas, estando 

o instrumento, portanto, em desconformidade com o art. 784, III, do CPC, o 

que implica em dizer que não pode ser considerado título executivo 

extrajudicial, não podendo a execução seguir seu curso, já tendo se 

deitado no colo da jurisprudência pátria tal entendimento, por todos: 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. 

AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DA FALTA 

DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO PARTICULAR 

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EXECUTADO. 

NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. O contrato particular de promessa de compra e venda de 

imóveis assinado apenas pelos devedores e por uma testemunha não 

constitui título executivo extrajudicial, por ofensa ao disposto no artigo 

585, inciso II, do CPC. (TJ-SC - AI: 226887 SC 2010.022688-7, Relator: 

Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 13/09/2011, Sexta Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Tijucas) 

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 16ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso 1 e julgou prejudicado o recurso 2. 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO INTERPOSTO PELOS 

EMBARGANTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, 

COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. 

CONTRATO ASSINADO POR APENAS UMA TESTEMUNHA. PERDA DA 

FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 585, II, 

DO CPC. DOCUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR DEMANDA 

EXECUTIVA. FEITO EXTINTO ANTE A FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO 

HÍGIDO A APARELHAR A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, 

RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO. 1. Padece de força 

executiva o instrumento particular de confissão de dívida assinado apenas 

por uma testemunha. 2. A ausência de qualquer requisito legal não conduz 

à invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem, contudo, será carente 

de executoriedade por ausência de característica legalmente exigida. 

(TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1383052-7 - Curitiba - Rel.: Celso Jair Mainardi - 

Unânime - - J. 24.06.2015) (TJ-PR - APL: 13830527 PR 1383052-7 
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(Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 24/06/2015, 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1601 08/07/2015) 3. Deste modo 

a parte exequente não apresentou título executivo hábil à propositura da 

demanda, não havendo se falar em título executivo nos moldes do art. 784 

do CPC, assim sendo, desmerece guarida a presente via intentada pelo 

exequente, já que seu título não está em compasso com os artigos 778 e 

786 do Código de Processo Civil, isto posto, INDEFIRO a inicial, declarando 

extinto o processo com arrimo nos artigos 485, I e IV, 330, I, 354 e 318 

Parágrafo Único, todos do CPC. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da 

Lei nº 9.099/1995). 6. 7. P.R. I. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000063-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado, conforme art. 38, da Lei 9.099/95. 2. Manuseando 

os autos, observo que a execução tem como lastro o contrato de 

veiculação, o qual não contém a assinatura de duas testemunhas, estando 

o instrumento, portanto, em desconformidade com o art. 784, III, do CPC, o 

que implica em dizer que não pode ser considerado título executivo 

extrajudicial, não podendo a execução seguir seu curso, já tendo se 

deitado no colo da jurisprudência pátria tal entendimento, por todos: 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. 

AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DA FALTA 

DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO PARTICULAR 

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EXECUTADO. 

NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. O contrato particular de promessa de compra e venda de 

imóveis assinado apenas pelos devedores e por uma testemunha não 

constitui título executivo extrajudicial, por ofensa ao disposto no artigo 

585, inciso II, do CPC. (TJ-SC - AI: 226887 SC 2010.022688-7, Relator: 

Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 13/09/2011, Sexta Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Tijucas) 

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 16ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso 1 e julgou prejudicado o recurso 2. 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO INTERPOSTO PELOS 

EMBARGANTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, 

COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. 

CONTRATO ASSINADO POR APENAS UMA TESTEMUNHA. PERDA DA 

FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 585, II, 

DO CPC. DOCUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR DEMANDA 

EXECUTIVA. FEITO EXTINTO ANTE A FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO 

HÍGIDO A APARELHAR A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, 

RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO. 1. Padece de força 

executiva o instrumento particular de confissão de dívida assinado apenas 

por uma testemunha. 2. A ausência de qualquer requisito legal não conduz 

à invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem, contudo, será carente 

de executoriedade por ausência de característica legalmente exigida. 

(TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1383052-7 - Curitiba - Rel.: Celso Jair Mainardi - 

Unânime - - J. 24.06.2015) (TJ-PR - APL: 13830527 PR 1383052-7 

(Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 24/06/2015, 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1601 08/07/2015) 3. Deste modo 

a parte exequente não apresentou título executivo hábil à propositura da 

demanda, não havendo se falar em título executivo nos moldes do art. 784 

do CPC, assim sendo, desmerece guarida a presente via intentada pelo 

exequente, já que seu título não está em compasso com os artigos 778 e 

786 do Código de Processo Civil, isto posto, INDEFIRO a inicial, declarando 

extinto o processo com arrimo nos artigos 485, I e IV, 330, I, 354 e 318 

Parágrafo Único, todos do CPC. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da 

Lei nº 9.099/1995). 6. 7. P.R. I. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002286-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES UEMURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA GOMES LAROCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de execução proposta contra consumidor residente no 

município de Aragarças-GO, cidade não abrangida por esta Comarca, de 

tal sorte que este juiz não é competente para apreciar à causa. Com 

efeito, conforme grafado na narrativa dos fatos, há relação consumerista 

entre os contendores, sendo que este magistrado compreende ser a 

relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em vista o disposto 

no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo disposto no artigo 

101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de 

consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida 

até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - 

Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF AGRAVO 

REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, Dje 

17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO 

DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem decidiu 

de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se tratando 

de matéria de consumo, a competência é o domicílio do consumidor. 

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ, 

AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que 

em se tratando da existência de cláusula de eleição de foro diversa do 

domicílio do consumidor, é nula de pleno direito, não prevalecendo em 

situações desta natureza, assim já se manifestou nossos tribunais por 

diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO CONSUMIDOR - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A 

cláusula de eleição de foro diversa da do domicílio do consumidor é 

abusiva, por lhe causar dificuldade em se defender, podendo o juiz 

declinar da competência de ofício, por se tratar de incompetência 

absoluta”. (TJ-MG 3087863 MG 2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: 

ALVIMAR DE ÁVILA, Data de Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 

26/09/2000) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE 

ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO 

DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO 

MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA 

APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, O COLENDO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O 

CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO FORO NAS 

AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM PÚBLICA, CARACTERIZANDO 

VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. 2. RESTANDO 

FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO 

DA P ARTE PARA QUE SEJA DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

O QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. 

EM QUE PESE A POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL, A FIM DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO 
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CONSUMIDOR, TAL PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA 

DEMANDA EM FORO ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE 

QUALQUER BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NÃO PROVIDO”. (TJ-DF - AG: 9327020108070000 DF 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Não bastasse isto, nota-se 

ainda a incompetência territorial deste juizado, nos termos do art. 781 do 

CPC. Por tais razões a ação não deveria ter sido proposta nesta Comarca, 

mas sim na que abrange o Município de Aragarças-GO. Conveniente frisar 

que muito embora se cuide de competência territorial, é possível de ser 

reconhecida de ofício no âmbito do Juizado Especial, pois já se pacificou 

no ordenamento jurídico, o que pode ser verificado mediante a leitura do 

Enunciado 89 do FONAJE: A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ) 4. Isto posto, tendo em vista a incompetência 

deste juiz para apreciar a causa, nos termos acima declinados e com 

esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, DECLARO 

EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, sem prejuízo de a parte 

autora ajuizar nova demanda, caso comprove a competência da via ora 

eleita. 5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 

55 da Lei nº 9.099/1995). 6. P.R. I. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002288-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES UEMURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONY ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de execução proposta contra consumidor residente no 

município de Confresa/MT, cidade não abrangida por esta Comarca, de tal 

sorte que este juiz não é competente para apreciar à causa. Com efeito, 

conforme grafado na narrativa dos fatos, há relação consumerista entre 

os contendores, sendo que este magistrado compreende ser a relação 

jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em vista o disposto no seu 

artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo disposto no artigo 101, I, do 

aludido diploma, aliás, esta tem sido a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de 

consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida 

até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - 

Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF AGRAVO 

REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, Dje 

17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO 

DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem decidiu 

de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se tratando 

de matéria de consumo, a competência é o domicílio do consumidor. 

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ, 

AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que 

em se tratando da existência de cláusula de eleição de foro diversa do 

domicílio do consumidor, é nula de pleno direito, não prevalecendo em 

situações desta natureza, assim já se manifestou nossos tribunais por 

diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO CONSUMIDOR - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A 

cláusula de eleição de foro diversa da do domicílio do consumidor é 

abusiva, por lhe causar dificuldade em se defender, podendo o juiz 

declinar da competência de ofício, por se tratar de incompetência 

absoluta”. (TJ-MG 3087863 MG 2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: 

ALVIMAR DE ÁVILA, Data de Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 

26/09/2000) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE 

ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO 

DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO 

MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA 

APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, O COLENDO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O 

CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO FORO NAS 

AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM PÚBLICA, CARACTERIZANDO 

VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. 2. RESTANDO 

FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO 

DA P ARTE PARA QUE SEJA DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

O QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. 

EM QUE PESE A POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL, A FIM DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR, TAL PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA 

DEMANDA EM FORO ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE 

QUALQUER BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NÃO PROVIDO”. (TJ-DF - AG: 9327020108070000 DF 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Destarte, nota-se ainda a 

incompetência territorial deste juizado, nos termos do art. 781 do CPC. Por 

tais razões a ação não deveria ter sido proposta nesta Comarca, mas sim 

na que abrange o Município de Confresa/MT. Conveniente frisar que muito 

embora se cuide de competência territorial, é possível de ser reconhecida 

de ofício no âmbito do Juizado Especial, pois já se pacificou no 

ordenamento jurídico, o que pode ser verificado mediante a leitura do 

Enunciado 89 do FONAJE: A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ) 4. Isto posto, tendo em vista a incompetência 

deste juiz para apreciar a causa, nos termos acima declinados e com 

esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, DECLARO 

EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, sem prejuízo de a parte 

autora ajuizar nova demanda, caso comprove a competência da via ora 

eleita. 5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 

55 da Lei nº 9.099/1995). 6. P.R. I. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002289-98.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES UEMURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANIA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de execução proposta contra consumidor residente no 

município de Goiânia/GO, cidade não abrangida por esta Comarca, de tal 

sorte que este juiz não é competente para apreciar à causa. Com efeito, 

conforme grafado na narrativa dos fatos, há relação consumerista entre 

os contendores, sendo que este magistrado compreende ser a relação 

jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em vista o disposto no seu 

artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo disposto no artigo 101, I, do 

aludido diploma, aliás, esta tem sido a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de 

consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida 

até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - 

Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF AGRAVO 

REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, Dje 

17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO 

DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem decidiu 

de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se tratando 

de matéria de consumo, a competência é o domicílio do consumidor. 

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ, 

AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que 

em se tratando da existência de cláusula de eleição de foro diversa do 

domicílio do consumidor, é nula de pleno direito, não prevalecendo em 

situações desta natureza, assim já se manifestou nossos tribunais por 

diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO CONSUMIDOR - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A 

cláusula de eleição de foro diversa da do domicílio do consumidor é 

abusiva, por lhe causar dificuldade em se defender, podendo o juiz 

declinar da competência de ofício, por se tratar de incompetência 

absoluta”. (TJ-MG 3087863 MG 2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: 

ALVIMAR DE ÁVILA, Data de Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 

26/09/2000) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE 

ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO 

DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO 

MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA 

APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, O COLENDO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O 

CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO FORO NAS 

AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM PÚBLICA, CARACTERIZANDO 

VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. 2. RESTANDO 

FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO 

DA P ARTE PARA QUE SEJA DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

O QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. 

EM QUE PESE A POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL, A FIM DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR, TAL PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA 

DEMANDA EM FORO ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE 

QUALQUER BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NÃO PROVIDO”. (TJ-DF - AG: 9327020108070000 DF 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Destarte, nota-se ainda a 

incompetência territorial deste juizado, nos termos do art. 781 do CPC. Por 

tais razões a ação não deveria ter sido proposta nesta Comarca, mas sim 

na que abrange o Município de Goiânia/GO. Conveniente frisar que muito 

embora se cuide de competência territorial, é possível de ser reconhecida 

de ofício no âmbito do Juizado Especial, pois já se pacificou no 

ordenamento jurídico, o que pode ser verificado mediante a leitura do 

Enunciado 89 do FONAJE: A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ) 4. Isto posto, tendo em vista a incompetência 

deste juiz para apreciar a causa, nos termos acima declinados e com 

esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, DECLARO 

EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, sem prejuízo de a parte 

autora ajuizar nova demanda, caso comprove a competência da via ora 

eleita. 5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 

55 da Lei nº 9.099/1995). 6. P.R. I. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002290-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES UEMURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYANE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de execução proposta contra consumidor residente no 

município de Porto Alegre do Norte/MT, cidade não abrangida por esta 

Comarca, de tal sorte que este juiz não é competente para apreciar à 

causa. Com efeito, conforme grafado na narrativa dos fatos, há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO 

DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem decidiu 

de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se tratando 

de matéria de consumo, a competência é o domicílio do consumidor. 

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ, 

AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 
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ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que 

em se tratando da existência de cláusula de eleição de foro diversa do 

domicílio do consumidor, é nula de pleno direito, não prevalecendo em 

situações desta natureza, assim já se manifestou nossos tribunais por 

diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO CONSUMIDOR - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A 

cláusula de eleição de foro diversa da do domicílio do consumidor é 

abusiva, por lhe causar dificuldade em se defender, podendo o juiz 

declinar da competência de ofício, por se tratar de incompetência 

absoluta”. (TJ-MG 3087863 MG 2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: 

ALVIMAR DE ÁVILA, Data de Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 

26/09/2000) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE 

ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO 

DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO 

MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA 

APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, O COLENDO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O 

CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO FORO NAS 

AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM PÚBLICA, CARACTERIZANDO 

VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. 2. RESTANDO 

FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO 

DA P ARTE PARA QUE SEJA DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

O QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. 

EM QUE PESE A POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL, A FIM DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR, TAL PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA 

DEMANDA EM FORO ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE 

QUALQUER BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NÃO PROVIDO”. (TJ-DF - AG: 9327020108070000 DF 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Destarte, nota-se ainda a 

incompetência territorial deste juizado, nos termos do art. 781 do CPC. Por 

tais razões a ação não deveria ter sido proposta nesta Comarca, mas sim 

na que abrange o Município de Porto Alegre do Norte/MT. Conveniente 

frisar que muito embora se cuide de competência territorial, é possível de 

ser reconhecida de ofício no âmbito do Juizado Especial, pois já se 

pacificou no ordenamento jurídico, o que pode ser verificado mediante a 

leitura do Enunciado 89 do FONAJE: A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ) 4. Isto posto, tendo em vista a incompetência 

deste juiz para apreciar a causa, nos termos acima declinados e com 

esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, DECLARO 

EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, sem prejuízo de a parte 

autora ajuizar nova demanda, caso comprove a competência da via ora 

eleita. 5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 

55 da Lei nº 9.099/1995). 6. P.R. I. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011137-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 
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IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Manifestação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001256-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR OAB - MT0018422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. G. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao advogado para que manifeste sobre ID. 11377634 

JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000767-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILIAN CRISTINA SILVA SANTOS PASTORELLO MARQUES DE PAIVA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o a advogada da parte autora, para manifestar-se quanto a 

carta precatória devolvida pelo Juízo Deprecado, no prazo legal. Jackline 

Marcia Dias Tingo Gestora Judiciária SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001312-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DE CARVALHO MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO- PRAZO 10 

(DEZ) DIAS Dados do Processo: Processo: 1001312-03.2017.8.11.0006 

Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) 

REQUERENTE: MARIA IZABEL DE CARVALHO MACIEL REQUERIDO: 

ARMEL DE CARVALHO Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS E 

INTERESSADOS REQUERENTE: MARIA IZABEL DE CARVALHO MACIEL , 

REQUERIDO: ARMEL DE CARVALHO FINALIDADE: CIENTIFICAR 

TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da ação judicial acima indicada, 

consoante petição inicial a seguir transcrita, em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se 

de Ação de Interdição com pedido de liminar proposta por Maria Izabel de 

Carvalho Maciel, objetivando a curatela de Armel de Carvalho. Narra a 

requerente, em síntese, ser irmã do interditando, que é portadora da 

doença de Parkinson (CID 10 G20.0; G40.4). Afirma que a patologia 

apresentada pelo Sr. Armel de Carvalho o impossibilita de reger sua vida 

de forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos. Assim, em virtude de o interditando ser incapaz de administrar 

seus bens e rendimentos, o requerente propôs a presente ação com 

intento de tornar sua curadora especial, para prestar-lhe assistência. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. 

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição com 

pedido de liminar proposta por Maria Izabel de Carvalho Maciel, objetivando 

a curatela de Armel de Carvalho. Narra a requerente, em síntese, ser irmã 

do interditando, que é portadora da doença de Parkinson (CID 10 G20.0; 

G40.4). Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Armel de Carvalho o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude de o interditando ser 

incapaz de administrar seus bens e rendimentos, o requerente propôs a 

presente ação com intento de tornar sua curadora especial, para 

prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos (ID 5606551). Após a entrevista do interditando o Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela definitiva a 

requerente. É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que o interditando é portador da doença de Parkinson, o que lhe 

dificulta a locomoção e manifestação de sua vontade, é certo que a 

interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. 

Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, 

examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o interditando 

apresenta anomalia que o impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Desta feita, diante do resultado do estudo psicossocial conclui-se 

que o interditando encontra-se impedido de administrar sua própria vida. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a 

curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade”, o que se aplica ao interditando, sendo certo que, no 

presente caso, o limite da curatela deve abranger os atos destinados a 

administração patrimonial (artigo 755, inciso I, CPC) Outrossim, tendo em 

vista que o interditando reside com a sua irmã, ora requerente e conta com 

o seu apoio e suporte, resta demonstrado que a concessão da curatela 

em favor da requerente atenderá de forma mais satisfatória aos 

interesses do interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Armel de Carvalho, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos de 

natureza negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curadora, a Sra. Maria Izabel de Carvalho Maciel, confirmando os efeitos 

da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do 

Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a 

presente decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no 

Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva, digitei. 

Cáceres , 10 de novembro de 2017. Jackline Márcia Dias Tingo 
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Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007- SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003752-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. C. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. P. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1003752-69.2017.8.11.0006 AUTOR: FERNANDA FARIAS DA COSTA 

SILVA RÉU: ANTONIO SOCRATES PINHEIRO GARCIA Vistos etc. Tendo em 

vista que as partes se comprometeram a realizar exame de DNA conforme 

ata da sessão de conciliação/mediação acostada aos autos, SUSPENDO o 

processo por 30 (trinta) dias, conforme convencionado, nos termos do art. 

313, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo mencionado 

e devidamente certificado, intime-se a parte autora para juntar aos autos o 

resultado do exame de DNA, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, 

encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para agendamento de sessão de conciliação/mediação. Ciência 

ao Ministério Público. Cáceres, 01 de setembro de 2017. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007858-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao advogado para manifestar sobre ID. 11392904. 

JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000180-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. D. S. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. P. P. F. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao advogado para manifestar sobre ID. 11756224. 

JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1001125-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUBERTO CEZAR DE ARRUDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE BATISTA GATTASS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o a advogada do autor para manifestar-se quanto ao 

retorno da carta precatória. Jackline Marcia Dias Tingo Gestora Judiciária 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 223794 Nr: 9795-39.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDC, EA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante das peculiaridades do presente caso e da necessidade de serem 

colhidas maiores informações sobre a realidade do adolescente, determino 

a realização de visita à sua residência pelos agentes da infância e 

juventude deste Juízo, que deverão apresentar relatório minucioso, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 223987 Nr: 9929-66.2017.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSG, ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 Vistos, etc.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de junho de 

2018 às 14h15min.

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de advogados 

e testemunhas.

Na forma do art. 357, §4º do Código de Processo Civil, concedo às partes 

o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas.

 Expeça-se o necessário.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 230204 Nr: 1312-83.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERNANDA MARTINS 

MAMORÉ - OAB:23197/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a implantação do processo judicial eletrônico – PJE, bem 

como que o presente feito não se enquadra na excepcionalidade prevista 
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no artigo 2º da Portaria nº 77/2016-PRES, considerando que o processo 

princípal ID89504 encontra-se arquivado, deverá a parte autora promover 

a distribuição eletrônica do feito via PJE.

Dessa maneira, determino o arquivamento deste feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 161352 Nr: 9154-90.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSSDS, CJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT, ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. retro.

Proceda-se à citação por edital, na pessoa do executado.

 Após, decorrido o prazo, sem manifestação da parte requerida, vejo 

necessária à nomeação de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil, nomeio-lhe desde já, curador especial, a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que deverá ser intimada 

para apresentar contestação no prazo legal, ficando consignado que no 

exercício do múnus público não se aplica o ônus da impugnação 

especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do artigo 341 do 

mesmo codex, sendo cabível, portanto, contestação genérica.

Após, dê-se vista dos autos à parte autora para requerer o que entender 

de direito.

Com a manifestação, venham-me os autos conclusos.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 215915 Nr: 3693-98.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, através de advogado constituído, para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada às fls. 70/128.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176019 Nr: 10651-08.2014.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO CLAIR PEREIRA SILVA, NESTOR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10651-08.2014.811.0006, Protocolo 176019, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 65607 Nr: 3101-06.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCS, LFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, José Mauricio Jorge 

da Cunha - OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo, via DJE, o advogado JOSÉ MAURÍCIO JORGE DA 

CUNHA , para que se manifeste nos autos, que se encontra com vistas ao 

mesmo, pelo prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 74143 Nr: 879-31.2008.811.0006

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SP, WDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179616 Nr: 2008-27.2015.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDPP, PSDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a requerida apesar de devidamente 

citada (fls. 54), deixou de apresentar contestação, deixando transcorrer o 

prazo “in albis”, razão pela qual decreto a revelia desta nos termos do art. 

344 do Código de Processo Civil.

Contudo, apesar da revelia da requerida, e em razão da natureza da 

demanda, há a necessidade de dilação probatória.

Dessa maneira, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 

de Abril de 2018, às 17h00min.

Intimem-se as partes, bem como a Sra. Rosângela da Silva para 

comparecerem a audiência designada.

Ademais, intime- se a equipe técnica deste Juízo para realizar estudo 

psicossocial na residência da Sra. Rosângela da Silva, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra- se, expedindo o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 175174 Nr: 10072-60.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o endereço localizado pelo Sistema de Informações 

eleitorais - SIEL, determino a citação do requerente, para querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências dos artigos 285 e 319 do CPC.

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000837-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YOSHITOKI YAMAVAKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL CEBALHO DE SOUZA (RÉU)

SANDRA GISELE TOMAZ (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 01º de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004532-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CANDEIAS MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS ANTONIO MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário 

para cumprimento. 2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou 

outra medida que afeta o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte 

ré/devedora para manifestação em 5 (cinco) dias. 3 - Na sequência, 

INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção/arquivamento. 4 – Em seguida, REMETA-SE o 

processo concluso. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 01 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000001-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário 

para cumprimento visando a citação por hora certa da parte executada. 2 

– Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta o 

direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias. 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte 

autora/credora para manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. 4 – Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 

5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 01 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001428-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ESPINOSA SOUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, bem como para 

requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento. 2 – Em seguida, 

volte o processo CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 01 de março 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000271-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HADIME SUZUKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário 

para cumprimento: mandado de penhora e avaliação de bens da parte 

executada. 2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra 

medida que afeta o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte 

ré/devedora para manifestação em 5 (cinco) dias. 3 - Na sequência, 

INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção/arquivamento. 4 – Em seguida, REMETA-SE o 

processo concluso. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 01 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000875-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 01 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 196851 Nr: 1559-35.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A

 Vistos etc.

Nos termos do art. 275, II, c/c art. 277, ambos do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 12/ 04/ 2016, às 14:30 hs.

Cite-se a requerida, por se representante legal, para que compareça à 

audiência, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos dos arts. 277, § 2º, e 319, ambos do CPC.

Consigne-se que, não obtida a conciliação, a requerida deverá oferecer 

resposta em audiência, sob pena de revelia.

 Defiro o pedido de assistência judiciária, conforme art.4º, da lei 1.060/50.

Intimem-se o(a) autora, pessoalmente, e seu patrono, via D.J.E.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95049 Nr: 111-37.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COOPNOROESTE-COOP.AGROPEC. DO NOROESTE DO 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

VANDERLEI ALVES DE MATTOS, MARCELO DE OLIVEIRA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 178466 Nr: 1308-51.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE MORAES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HOINASKI, MARIA DE LOURDES 

BONALTO HOINASKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

no prazo de 10 (dez) dias providenciar o seguinte documento e 

apresentar no Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis, conforme 

ofício nº 610/17 de fls. 153, dos autos, com o fim dar cumprimento a 

sentença de fls.143/148: 1) Certidão de valor venal, referente ao imóvel 

objeto do feito, expedida pela Prefeitura Municipal para que possam 

calcular o valor dos emolumentos a serem pagos a Serventia (cartório 1º 

oficio de registro de Imóveis de Cáceres), de acordo com o disposto no 

artigo 14, da Lei 6.015/73, de Registros Públicos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175676 Nr: 10427-70.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA VALÉRIA RIBEIRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para declarar o domínio de ANA VALÉRIA RIBEIRO SANTANA sobre 

o Lote 14 da Quadra 26, situado no Loteamento denominado Jardim 

Imperial, com área de 360m2, registrado no cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Cáceres, sob a matrícula nº 20.404.Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil.CONDENA-SE a parte demandada 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do § 2º do art. 85 do CPC.EXPEÇA-SE mandado para o registro da 

propriedade, encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente. Com o trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença, da 

certidão do trânsito em julgado e da planta do imóvel ao Cartório de 

Registro de Imóveis para abertura de Matrícula e Registro do Imóvel.Em 

seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175670 Nr: 10421-63.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA VALÉRIA RIBEIRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 208.972

 Código n. 175670

DESPACHO

1 – Na toada do parecer ministerial de fls. 115/115-verso, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 dias, informe a qualificação 

completa dos confinantes a fim de possibilitar a sua citação, sob pena de 

extinção.

 2 – Indicados os confinantes pela parte autora, CITEM-SE nos termos do 

despacho de fl. 78.

3 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário

Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141400 Nr: 11096-31.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARQUES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Caso não seja exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome dos executados por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.3 – Caso não sejam localizados bens, em nome do princípio da 

celeridade e da economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade das partes 

executadas.Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.4 – Em caso de manifestação da parte 

exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo 

Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de 

pagamento para que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 

do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito no montante 

descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE ofício para inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, tudo com esteio no artigo 782, 

§3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 168992 Nr: 5427-89.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANDERSON DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.Com 

supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, no equivalente a 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da 

verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160729 Nr: 8544-25.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA ALBERTINA DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO VOTORANTIM S/A, BV FINANCEIRA 

S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A MT, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de 
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estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74076 Nr: 803-07.2008.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA CEZILIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DELFIM, ANGELA ROPELLI 

SANVEZZO DELFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO - OAB:11997, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT

 Ante a expedição de Carta de Adjudicação a fl.250, INTIMO as partes 

Requeridas, por meio de seus advogados para se manifestarem no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme r. despacho de fl 247.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169656 Nr: 5954-41.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIR MARIANO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 Ante o retorno dos autos do TJMT, INTIMO as partes Requerente e 

Requerida, a fim de se manifestarem requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169833 Nr: 6107-74.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANA CONCEIÇÃO DE BARROS, ODEMAR MANOEL 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208.972 OAB/SP

 III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para declarar o domínio de DAYANA CONCEIÇÃO DE BARROS e 

ODEMAR MANOEL DA SILVA sobre o Lote 20 da Quadra 21, situado no 

Loteamento denominado Jardim Panorama, com área de 360m2, registrado 

no cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres, sob a matrícula nº 

18.597.Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com 

fundamento no princípio da causalidade, CONDENAM-SE os requerentes 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Em relação aos 

honorários advocatícios, estes não são incidentes, tendo em vista a 

ausência de pretensão resistida. EXPEÇA-SE mandado para o registro da 

propriedade, encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente. Com o trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença, da 

certidão do trânsito em julgado e da planta do imóvel ao Cartório de 

Registro de Imóveis para abertura de Matrícula e Registro do Imóvel.Em 

seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140768 Nr: 10421-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOMBARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, foi efetuada a liberação 

dos valores bloqueados nos autos, conforme r. determinação de fl. 153. 

Isso posto, INTIMO a parte Requerente para que se manifeste, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprindo as determinações constantes no r. despacho de 

fl 142 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 11834-19.2011.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Compulsando os autos verifica-se que a secretaria desta vara 

procedeu erroneamente à juntada das petições de fls. 75/77 e 78, não 

seguindo a ordem cronológica de peticionamento do sistema PEA. A 

petição de fls. 75/77 (documento: 228303) foi protocolada no dia 

21/12/2017 e a peça de fls. 78 (documento: 225061) foi protocolada no dia 

04/10/2017, isto posto, DETERMINA-SE que a secretaria junte as petições 

corretamente nos autos, de acordo com a data de peticionamento.2 – A 

parte devedora foi devidamente citada, porém não procedeu ao 

pagamento integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do 

Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim 

de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.3 – 

Caso não seja exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a 

busca de veículos registrados em nome dos executados por meio do 

sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. 

Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.4 – Caso não sejam localizados bens, 

em nome do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo 

ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 

propriedade das partes executadas.Com a juntada das informações 

fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o 

processo passe a tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as 

anotações necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140768 Nr: 10421-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOMBARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, foi efetuada a liberação 

dos valores bloqueados nos autos, conforme r. determinação de fl. 153. 

Isso posto, INTIMO a parte Exequente para que se manifeste, no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 117 de 1163



10 (dez) dias, cumprindo as determinações constantes no r. despacho de 

fl 142 verso, inclusive, quanto as amortizações da dívida e atualize no 

mesmo prazo o valor do imóvel penhorado as fl. 86. Caso exista débito 

pendente, o exequente deverá informar a forma que pretende expropriar o 

bem penhorado, observando-se os arts 876/879 do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58016 Nr: 4362-40.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE LEMGRUBER PIMENTEL, CLAUDIO PALMA 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VICTOR PETTERLE, JANI GLORINHA 

OPOLSKI PETTERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ 

DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Checchin Júnior - 

OAB:3329

 1 – Com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo 

DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Caso não seja exitosa a tentativa de 

constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em 

nome da parte executada por meio do sistema RENAJUD, em consonância 

com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a 

inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a localização 

do bem para fins de efetivação da penhora e remoção.3 – Caso não sejam 

localizados bens, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual, o Juízo ainda DETERMINA que sejam realizadas buscas de 

bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito.4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado.5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE 

ofício para inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136157 Nr: 5327-42.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOMENA MARIA DE ALCANTARA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIENEER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:, RUBENS CORBELINO JUNIOR - OAB:15904/E

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Caso não seja exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome dos executados por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.3 – Caso não sejam localizados bens, em nome do princípio da 

celeridade e da economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade das partes 

executadas.Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.4 – Em caso de manifestação da parte 

exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo 

Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de 

pagamento para que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 

do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito no montante 

descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE ofício para inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, tudo com esteio no artigo 782, 

§3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 63504 Nr: 1048-52.2007.811.0006

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE DUTRA & REZENDE LTDA, 

MERCEDES REZENDE DUTRA, DENIS FÉLIX DUTRA, HELEN SIMONE 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT YURI FIGUEIREDO 

REZENDE - OAB:24.157

 Código n. 63504

DESPACHO

1 – Tendo em vista o pedido de levantamento de restrição de transferência 

de veículo feito pela parte executada, especificamente ao veículo Ford 

Focus 1.6 Hatch, Ano 2013/2014, realizado às fls. 187/198, com 

fundamento no princípio da não surpresa, expressamente extraído dos 

artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, bem como com supedâneo 

na garantia do devido processo legal, visando conferir o efetivo 

contraditório, INTIME-SE a parte exequente para que no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste a respeito do pedido e se possui interesse na penhora 

do referido automóvel, tendo em vista a venda noticiada nos autos.

2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SILVESTRE DOS REIS FILHO (EXECUTADO)

SEBASTIAO SILVESTRE DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000411-69.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO EXECUTADO: SEBASTIAO 

SILVESTRE DOS REIS FILHO, SEBASTIAO SILVESTRE DOS REIS DECISÃO 

Em análise do processo, verifica-se que o exequente requereu a 

realização de hasta pública do imóvel penhorado e avaliado. Apesar do 

requerimento do credor, com a vigência do Código de Processo Civil regido 

pela Lei n. 13.105/2015, este Juízo possui o entendimento, segundo o qual 

a realização de expropriação de bens do executado através de hasta 
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pública deve preceder a tentativa de alienação por iniciativa particular. 

Desta feita, a venda judicial de bem por leiloeiro nomeado pelo Juízo 

somente se mostra cabível quando o credor demonstrar de maneira 

fundamentada à ausência de êxito na realização de alienação por iniciativa 

particular. A venda de bem do executado constrito por sua própria 

iniciativa é mais condizente com a efetividade dos princípios da menor 

onerosidade, da economia processual e da efetividade do processo 

executivo, visto que permite ao exequente alienar o bem em preço 

superior ao da avaliação, além da facilidade pela desnecessidade de 

atender aos atos burocráticos que devem ser tomados na hipótese de 

venda judicial através de leiloeiro, como também se tornar uma alternativa 

mais econômica tanto para o credor e também para o devedor, resultando 

em uma execução equilibrada para as partes processuais. Neste 

particular, consigne-se que é assente que várias instituições financeiras 

que possuem demanda visando à satisfação de um débito têm adotado 

esta modalidade de expropriação pela desburocratização e também o fato 

de, na maioria dos casos, a concretização da venda ocorrer de modo mais 

célere. 1 – Sendo assim, INDEFERE-SE o pedido de alienação por hasta 

pública formulado pelo exequente. 2 – Nos termos do art. 880 do CPC, 

AUTORIZA-SE o credor a alienar por sua própria iniciativa o imóvel 

penhorado e avaliado nos autos. CONSIGNE-SE o prazo de 06 (seis) 

meses para a alienação particular do bem, devendo diligenciar e 

demonstrar que buscou maneiras para a efetivação do ato dentro deste 

período, sob pena de inviabilizar eventual pedido de alienação judicial. 3 – 

O credor deverá colacionar os autos a minuta contratual com a 

qualificação do possível adquirente do bem, como também a forma de 

pagamento, que poderá ocorrer de maneira parcelada, utilizando-se como 

preço mínimo o consignado na avaliação e, principalmente, especificar 

dentro do montante penhorado, a área adquirida para a satisfação do 

débito, podendo haver, o desmembramento do imóvel, tendo em vista, a 

princípio, a possibilidade de sua cômoda divisão com abertura de nova 

matrícula. 4 – Na hipótese de alienação do bem em parcelas sucessivas 

na forma acima, deverá o adquirente prestar em favor do credor, garantia 

real ou fidejussória idônea (carta de fiança bancária) do montante 

pendente de inadimplemento. 5 – Este Juízo faculta ao credor a 

contratação de corretor imobiliário devidamente credenciado ao conselho 

profissional para a alienação do imóvel, ficando consignado que o 

exequente deverá efetuar o pagamento de comissão no importe de 5 % 

(cinco) por cento sobre o valor total do negócio jurídico realizado. 6 – Na 

hipótese de concretização da venda do bem na forma acima, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa tomar 

conhecimento da alienação, bem como manifestar o que entender de 

direito. 7 – Após, observado o prazo consignado de 06 (seis) meses, não 

sendo realizada a avaliação ou na hipótese de sua concretização, neste 

caso, depois de intimado o executado, INTIME-SE o exequente para que 

requerer o que entender de direito. 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 01º de 

março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001672-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE VITORINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001672-69.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: LILIANE VITORINO DA SILVA REQUERIDO: ADRIANO DE 

OLIVEIRA PESSOA SENTENÇA I – Relatório Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de urgência ajuizada por 

LILIANE VITORINO DA SILVA em face de ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA, 

ambos qualificados nos autos. Alega a autora que em 09 de março de 

2016 efetuou a venda de um veículo FIAT PALIO FIRE, ano 2007/2008, 

Placa HGV 6085 ao requerido. Conta que que mesmo de posse do 

certificado de transferência de veículo (CRV), o requerido até o presente 

momento não procedeu a transferência do mesmo junto ao DETRAN, 

fazendo com que a autora passasse a receber multas em seu nome, com 

descontos de pontos em sua carteira de habilitação. Diz que tentou 

solucionar a questão por todas as formas possíveis, sem obter êxito, 

sendo que tampouco conseguiu fazer a comunicação de venda junto ao 

DETRAN em razão de que o procedimento exige cópias dos documentos 

do comprador, os quais não possui acesso. Pede a concessão de liminar 

para obrigar o requerido a promover a transferência do veículo e, no 

mérito, requer a procedência dos pedidos para a confirmação da liminar de 

obrigação de fazer e a condenação do requerido ao pagamento de danos 

morais. Com a inicial vieram os documentos. Despacho inicial no id. 

2452969, determinando que o autor emende a inicial. Manifestação da 

parte autora no id. 2703910. Em decisão de id. 3067700, foi deferido a 

tutela de urgência determinando ao requerido que providencie a 

transferência do veículo para seu nome, arcando com os débitos 

incidentes no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa diária, bem 

como a citação da mesma e a realização de audiência de conciliação. 

Citação da parte requerida no id. 8145641. Termo de sessão de 

conciliação anexado no id. 7323926, ocasião em que restou infrutífera a 

conciliação entre as partes. Certidão de id. 9860525, atestando que a 

parte requerida foi devidamente citada e não apresentou contestação no 

prazo legal. O processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, aliado ao fato da 

dispensa das partes quanto à produção de provas complementares, 

verifica-se que a demanda encontra-se apta para ser julgada. Nesta 

esteira, com fundamento no art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 

1988 e do art. 371 do Código de Processo Civil, passa-se ao julgamento da 

pretensão, expondo as razões do convencimento deste Juízo. Diante do 

fato de que o réu não contestou a pretensão inicial, torna-se factível o 

abreviamento do rito, nos termos do art. 355, inciso II do CPC com a 

consequente aplicação da regra do art. 344 do mesmo diploma 

instrumental. Ressalte-se que embora a presunção de veracidade 

decorrente do art. 344 do Código de Processo Civil seja relativa, 

conclui-se pela análise dos autos que o pedido do autor merece ser 

acolhido, pois o conjunto probatório comprova a tese esposada na inicial, 

sustentando a presunção que lhe favorece. No caso, a parte autora alega 

que o requerido deixou de proceder a transferência do veículo, apesar do 

devido preenchimento do documento necessário para tanto e da 

demonstração da venda do mesmo. A prova arregimentada demonstra que 

a requerente efetivamente vendeu o veículo FIAT PALIO FIRE, ano 

2007/2008, placa HGV 6085, Chassi 9BD17106G85058759, Renavam 

930969960, ao requerido, que não providenciou a transferência do veículo 

para o seu nome, o que tem ocasionado transtornos à autora, uma vez 

que permanece como responsável pelo referido bem junto ao Detran, 

tendo recebido multas de trânsito referentes ao veículo, de modo que 

resta demonstrado o interesse em obter a determinação judicial de 

transferência. O entendimento pretoriano é no sentido de que “em contrato 

bilateral, qualquer das partes pode, uma vez comprovado o 

correspondente adimplemento da sua obrigação, exigir da outra, 

inadimplente, o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.” (TJPR - 

AC 0160075-7 - Curitiba - 5ª C.Cív. - Relª Juíza Lilian Romero - J. 

07.03.2006). Aliás, ressalta-se que, em se tratando de bem móvel, a 

transmissão de propriedade se opera com a tradição (art. 1.267 CC), 

razão pela qual surge para o adquirente o dever de transferir para o seu 

nome o registro/averbação da propriedade veicular após o recebimento do 

bem, o que no caso em apreço ocorreu no dia 09/03/2016, data em que o 

bem fora transmitido e assinada a autorização para transferência de 

propriedade. Diante disso, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II do CPC, 

tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de 

negócio jurídico formalizado entre as partes, razão pela qual, aliada esta 

circunstância às demais provas existentes no processo, a procedência da 

demanda neste particular é medida que se impõe. No que concerne ao 

dano moral, em virtude da circunstância negativa pela qual passou a parte 

autora, infere-se, na verdade, que o réu agiu com inobservância do dever 

de diligência que caracteriza o elemento culpa nas suas clássicas 

modalidades, de sorte a causar transtornos e constrangimentos pela 

imprudência para com o consumidor, sobretudo porque não comprovou a 

inexistência de um contrato e sequer cumpriu sua obrigação. Pois bem, no 
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que pertine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende que, neste 

caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a necessidade 

de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportados pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Destarte, reputa-se 

como sendo razoável o montante pleiteado pela parte autora inicialmente, 

diante do caso específico. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo 

JULGA PROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente para o fim 

de: a) condenar a parte requerida a proceder a transferência do veículo 

FIAT PALIO FIRE ano 2007/2008, placa HGV 6085, Chassi 

9BD17106G85058759, Renavam 930969960, para o seu nome, arcando 

com todos os débitos incidentes sobre o bem desde a data da compra 

(09/03/2016), devendo comprovar o cumprimento desta decisão, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos 

reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). b) confirmar a 

liminar deferida no id. 3067700. c) condenar a parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais) para a autora, devendo tal valor ser 

monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 

do Código Civil. Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENA-SE 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação acima imposta, conforme o art. 85, parágrafo 2º, incisos I a IV 

do CPC. Por corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do 

mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Devidamente registrado o veículo em nome do autor, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de 

estilo. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 01º de março de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003141-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO MELLO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003141-19.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: DECIO MELLO GARCIA 

Defiro a suspensão do processo, pelo prazo solicitado – id. Num. 

11726605. Após o decurso, informe o Autor em cinco dias se o acordo 

restou concretizado. Acaso não, providencie o preparo da carta 

precatória. Caceres, 01 de março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003649-62.2017.8.11.0006 

AUTOR: OSMILDO RIBEIRO DA SILVA RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA Ante o certificado – id. Num. 11907261, reoportunizo 

a para Requerida informar o endereço da testemunha Naide, no prazo de 

cinco dias. Caceres, 01 de março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002189-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HASSAN OKA FILHO OAB - MA9902-O (ADVOGADO)

DAVID ABDALLA PIRES LEAL OAB - MA8476 (ADVOGADO)

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO)

JOSE SILVA SOBRAL NETO OAB - MA7445 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002189-40.2017.8.11.0006 

AUTOR: PEDRO BARBOSA DA SILVA RÉU: COMPANHIA ENERGETICA DO 

MARANH?O-CEMAR Certifique o trânsito em julgado. Manifeste a parte 

Autora sobre a petição comprovando o depósito do valor da condenação - 

id. Num. 11768695, no prazo de 10 dias. Caceres, 01 de março de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003457-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003457-66.2016.8.11.0006 

AUTOR: DOMINGOS XAVIER DE OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. 

Manifeste a parte Autora sobre a petição de id. Num. 11853832 e 

documentos apresentados, no prazo de 10 dias. No mesmo prazo, 

oportunizo a parte Requerida esclarecer em que consistiu as supostas 

quitações de dívidas do Autor informadas na petição de id. Num. 

11853832. Para tanto, deverá informar crédito de quem o Banco estaria 

comprovando/quitando, qual operação envolvia a nova contratação, e 

todos os dados que possibilite identificar o contrato quitado, etc ... Cumpra 

a escrivania como anotado no despacho de id. Num. 11590071. Conte 

ainda no ofício requisição do extrato de movimentação da mesma conta 

relativa ao mês de fevereiro de 2014. Caceres, 01 de março de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002732-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002732-77.2016.8.11.0006 

AUTOR: MIRIAM RODRIGUES COELHO RÉU: VIVO S.A. Reoportunizo a 

parte Autora manifestar sobre a petição de id. Num. Num. 9544375 e 

documentos que a acompanham, no prazo de 10 dias, anotando que o 

silêncio importará na confissão sobre o alegado. Caceres, 01 de março de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004351-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA RODRIGUES DOMINGOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO)

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004351-08.2017.8.11.0006 

AUTOR: POLIANA RODRIGUES DOMINGOS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Tendo sido juntado documento 

(id. 11836771) na impugnação, oportunizo a parte Requerida manifestar, 

no prazo de dez dias. No mesmo prazo, especifiquem as partes as provas 

que pretendem efetivamente produzir, justificando sua pertinência. 

Caceres, 01 de março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002494-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARACY SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002494-24.2017.8.11.0006 

AUTOR: ARACY SOARES RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Cumpra a escrivania integralmente o despacho de id. 11614624 – 

ofício ao INSS. Vindo a resposta, proceda a conclusão. Caceres, 01 de 

março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000442-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO FILHO VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000442-89.2016.8.11.0006 

AUTOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: 

EDMUNDO FILHO VIEIRA Conclusão desnecessária. Atente-se a 

escrivania que no despacho anterior já foi deferida a penhora do veículo, 

acaso a parte demonstrasse interesse. Inobstante, determino o 

sobrestamento do cumprimento enquanto a parte não manifeste 

expressamente se tem ou não interesse na averbação da dívida nos 

registros do Serasa, eis que já oportunizado por duas vezes e quedou-se 

inerte. No caso acima, manifestando favorável, fica deferido e expeça-se 

o necessário para cumprimento via SERASAJUD. Manifestando contrário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação. Intime-se. Caceres, 01 de 

março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000030-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANISMARE TATIANA DE ALMEIDA (AUTOR)

MARCO AURELIO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA OAB - MT14031-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000030-61.2016.8.11.0006 

AUTOR: MARCO AURELIO SILVA, TANISMARE TATIANA DE ALMEIDA 

RÉU: JOADIR DA SILVA MARCO AURELIO SILVA ingressou com presente 

ação de ressarcimento por descumprimento contratual c/c indenização por 

perdas e danos em face de JOADIR DA SILVA. Dentre os pedidos 

formulados, o Autor postulou: “...c) a procedência do pedido para 

condenar o requerido a ressarcir o prejuízo sofrido pelos promoventes, 

acima discriminado, no valor de R$ 39.155,00 (trinta e nove mil, cento e 

cinquenta e cinco reais), devidamente atualizados monetariamente e com 

juros de mora; d) a condenação do contratado JODAIR DA SILVA em 

perdas e danos causados aos contratantes, a ser arbitrado por este Juízo 

em valor tal que não seja inexpressivo, e nem que se constitua em 

enriquecimento dos contratantes, mas de forma a desestimulá-lo a tais 

práticas no futuro;...” Embora o feito esteja, em tese, apto da sentença, 

faz-se necessário, nos termos do art. 10 do CPC oportunizar ao Autor 

esclarecer em que consiste e qual a natureza do pedido objeto do item “d”, 

especialmente se tal pedido já não esta inserido no item “c”. Ainda com 

fundamento no mesmo dispositivo, esclareça se a pretensão descrita na 

planilha de id. Num. 545000 - Pág. 3, no valor de 39.155,00 (Trinta e nove 

mil, cento e cinquenta e cinco reais) não representa cobrança à maior, 

pois engloba, em tese, duplicidade de reembolso pelo mesmo fato, pelo 

seguinte aspecto: “Valor recebido a maior........................................R$ 

17.490,00” e “e) Valor pago na nova empreitada.............................R$ 

16.350,00”. Fixo prazo de dez dias. Após, retorne concluso para 

sentença. Caceres, 01 de março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003232-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE MORENO (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA ELIETE FANAIA (TERCEIRO INTERESSADO)

HEITOR MARQUES LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Registro de Sentença a ser oportunamente expedido. Fica a 

parte requerente também intimada para inteirar do procedimento 

necessário para pagamento das taxas no Cartório de Registro de imóveis 

(cf. ID 11349477). Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 1 de março de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001525-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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EWERTON CLAUDIO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO DE SOUZA BENEVIDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 1 de 

março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005850-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDEMI NESTOR DE ARAUJO (DEPRECANTE)

DENISE APARECIDA JORGE DA CUNHA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENIZIA JORGE DA CUNHA FONTES (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, promovendo o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 1 de março de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001786-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, promovendo o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 1 de março de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000205-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FARIA DE FAVARE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT0007672A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 1 de 

março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001300-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAURA MENDES SURUBI CRAVO DE PAZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 1 de 

março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004662-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 1 de 

março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006926-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 1 de 

março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004039-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO ANTUNES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 1 de 

março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002550-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 1 de 

março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CAETANO DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação designada para o dia 2 de março de 2018 às 

13h45min, que será realizada na sala de audiências da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres/MT. Cáceres/MT, 1 de março de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 80311 Nr: 6879-47.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RAYMUNDI, ANILCE GORETE 

MENDES RAYMUNDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS ATALA, EMILIA ATTALA, GERMANO 

ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 Vistos etc.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA onde figura como credora 

EMILIA ATALA e devedores CARLOS ALBERTO RAYMUNDI e ANILCE 

GORETE MENDES RAYMUNDI.

 Da verificação do processo desde o início do cumprimento de sentença 

(fls. 153/157), houveram pagamentos espontâneos e penhoras online 

(vide fls. 163, 176, 192, 200) e Alvarás já liberados (fls. 187, 199).

 Anoto ainda que em relação as penhoras realizadas não houve qualquer 

insurgência da parte devedora.

 Há quantia restante/atual (R$2.976,31) e sobre a qual a parte credora 

requereu o levantamento (fls. 206) e na mesma oportunidade deu-se por 

satisfeita em relação ao seu crédito, pelo que requereu a extinção do 

processo.

 Pois bem.

 Estando a dívida satisfeita, impõe-se a extinção da execução.

 É como decido.

Ante o exposto, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.

 Segue em anexo o alvará expedido na conta bancária indicada nas fls. 

206.

 Custas eventualmente existentes ficarão a cargo dos 

Devedores/Autores.

P. R. I.

 Arquive-se, independente de trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 58275 Nr: 4621-35.2006.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ESTACIO PIERRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, Joseli Silva Giron Barbosa - OAB:102409/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAUROZAN CARDOSO DA 

SILVA - OAB:18.725-0

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte autora efetuar o pagamento da diligência , tendo em vista a intimação 

de fls.443, disponibilizado no DJE nº 10189, de 30/01/2018 e publicado no 

dia 31/01/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, Joseli Silva Giron 

Barbosa - OAB:102409/SP. Razão pela qual, encaminho os autos à 

conclusão para novas determinações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 160186 Nr: 7966-62.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINA DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737/MT, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062-MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para as 

partes manifestarem no presente feito, tendo em vista que foi intimada do 

retorno dos autos via DJE DJE nº 10153, de 06/12/2017 e publicado no dia 

07/12/2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163119 Nr: 404-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, OSENIR TEODORO DE CARVALHO, MAGDA 

ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte autora , na pessoa de seu advogado manifestar-se acerca da 

"Decisão->Determinação->Bloqueio/penhora on line", de 10/11/2017, foi 

disponibilizado no DJE nº 10143, de 22/11/2017 e publicado no dia 

23/11/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: MARCO ANTONIO MARI - OAB:15.803 MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3.056 MT, representando o polo ativo. Razão pela 

qual, encaminho os autos à conclusão para novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137364 Nr: 6664-66.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI SUDOESTE-COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC.DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CANDIDO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, informar se houve o cumprimento do novo acordo, 

tendo em vista que decorreu o prazo solicitado às fls.61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183247 Nr: 4204-67.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO LESSA RITELA, CLEONICE 

DE OLIVEIRA RITELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:19.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR COSTA - OAB:11399, 

JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13.109 MT, WILLIAN CEZAR 

NONATO DA COSTA - OAB:12985

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, de acordo com o artigo 

152, VI do NCPC e o Provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente 

para INTIMAR as partes na pessoa de seus advogados para requererem o 

que entender de direito, acerca da Certidão abaixo transcrita:

 Certfico para os devidos e legais efeitos que nesta data compareceu 

perante esta Secretaria da 3ª Vara, o Sr. CARLOS SANTANA, portador do 

RG nº 46.127 e do CPF 140.526.361-04, residente e domiciliado a Rua dos 

Jornaleiros, Quadra 19, casa 23, Bairro Vitória Régia e, informou que foi 

intimado para comparecer à audiência de Instrução e Julgamento a se 

realizar no dia 28/02/2018, às 14:00 horas e que se torna impossível seu 

comparecimento ao ato, uma vez que, cego do olho esquerdo, está com 

sério comprometimento do olho direito e nessa data tem consulta 

agendada pelo SUS a se realizar na cidade de Cuiabá-MT, o que poderá 

ser confirmado pelo Sr. JOSÉ CARLOS, motorista da ambulância que fará 

o transporte do mesmo àquela cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137364 Nr: 6664-66.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDCDLADASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, informar se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 182762 Nr: 3908-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. SILVA CONSTRUÇÕES ME, CELSO SILVA, 

LAURA GRAZIELE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, (decisão 

de fls. 41/42) em que houve a intimação da parte executada para 

pagamento da dívida constante do acordo homologado, consoante termo 

de fls. 30/31.A parte exequente postulou pela continuidade do feito e 

consequente bloqueio de bens via sistema RENAJUD (fl. 40) e penhora 

sobre os bens de propriedade do executado (fl. 43). Devidamente intimada 

(fl. 59), a parte executada deixou transcorrer o prazo sem efetuar o 

pagamento ou apresentar impugnação.Diante da ausência de pagamento 

voluntário da dívida, este Juízo DEFERE o pedido do exequente para o fim 

de determinar a busca de veículos registrados em nome dos executados 

por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.2 – Em atenção ao pedido formulado 

pelo exequente à fl. 43, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de 

eventuais bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte 

executada, advertindo-se que todas as buscas de bens a serem 

efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que 

todas as demais são a cargo do credor3 – Caso não seja exitosa a 

tentativa de constrição dos itens 1 e 2 e condicionado ao prévio 

requerimento da parte exequente, em nome do princípio da celeridade e da 

economia processual, o Juízo DETERMINA que sejam realizadas buscas 

de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, DETERMINA-SE que 

o processo passe a tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as 

anotações necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000792-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DOS SANTOS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000792-09.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: DANIEL DOS SANTOS 

DIAS Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso 

providencie o pagamento, desde já fica analisado o pedido de liminar. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial com a cédula de crédito bancária com Garantia de Alienação 

Fiduciária de Bens Móveis e, posteriormente, com a comprovação de mora 

do Requerido, consistente na Notificação Extrajudicial, conforme autoriza o 

artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Assim, com fundamento no artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada na peça preambular, vez que nesta comarca 

inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta 

ação, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 

2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 01 

de março de 2018 Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002446-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON ALEX RODRIGUES GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1002446-65.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: JACKSON ALEX RODRIGUES GONCALVES Vistos etc. 

Na última manifestação, o credor requer a constrição de valores via 

diligência no sistema BACENJUD. No caso dos autos, entendo pertinente o 

pedido de modo que visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. 

Ademais, o dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o 

art. 835, I do Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a 

indisponibilidade de recursos financeiros do devedor até o limite do saldo 

devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a 

diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos financeiros 

do executado, deverá o mesmo ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° 

do NCPC), caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar 

que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I 

do NCPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus 

ativos financeiros (art. 854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não 

sendo apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

circunstância em que os valores permanecerão depositados em conta 

vinculada ao Juízo até o levantamento pelo credor, este último quando 

esgotados os meios de defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, 

caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), 

siga com o cumprimento do mandado inicial, de modo que seja realizada 

pelo Oficial de Justiça diligência visando a localização de bens em nome 

do devedor. Com a juntada do resultado o mandado, colha-se a 

manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado em relação a eventual 

penhora online parcial. Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Credor 

quanto o interesse na averbação da dívida/ação nos registros do Serasa. 

Acaso manifeste favorável, fica deferido o pedido. Cáceres/MT., 27 de 

Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001935-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERLLAN CAVALCANTE LEAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1001935-04.2016.8.11.0006 

AUTOR: JOSE FERNANDO LEITE RÉU: HERLLAN CAVALCANTE LEAL 

Cuida-se de prestação de contas. Na petição de id. Num. 7243256 a parte 

Autora informa que tentou operacionalizar a revogação do instrumento de 

mandato perante o Cartório, porém, resta impossibilidade por conta da 

condicionante e dificultosa notificação do Procurador. Requereu ao final a 

concessão de tutela de urgência. Como já aventado acima, a revogação 

do mandado é ato unilateral do mandante. Dada a existência de litígio sobre 

os contornos da execução do mandato, e tratando-se de direito subjetivo 

da parte, aliado a adequação fática ao preenchimentos dos requisitos da 

tutela de urgência, acolho o pedido objeto da petição de id. Num. 7243256 

para determinar ao Cartório do 2º Ofício – Serviço Notarial e Registral de 

Cáceres/MT que proceda a averbação de cancelamento do Instrumento 

Público de Procuração, outorgado por JOSE FERNANDO LEITE, à HERLLAN 

CAVALCANTE LEAL lavrado em 25/11/2016, na Folha n 01, do Livro 163 – 

1º Traslado e 2º Traslado (id. Num. 3049796) e demais traslados 

porventura existentes. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Após, retorne 

concluso para sentença. Caceres, 01 de março de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007960-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LEMES ELLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007960-96.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUIS FELIPE LEMES ELLER Homologo o pedido de desistência da ação. 

Julgo extinto estes autos sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VIII do CPC. Custas já recolhidas. Intime-se e após, arquive-se. 

Caceres, 01 de março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000819-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DOS REIS DE PIERI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

ANA MARIA DI RENZO (AUTORIDADE COATORA)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

FABIANA DOS REIS PIERI contra ato ilegal praticado pela Sra. ANA MARAI 

DI RENZO, ocupante do cargo de Reitora da FUNEMAT, no qual sustenta 

que apesar de ter vínculo precário com a requerida, faz jus à estabilidade 

provisória em razão da gravidez, forte na LC n.º 04/90. Junto à inicial, veio 

documentação pertinente. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. Em primeiro, por força de norma 

constitucional estadual (art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso), o processo é gratuito. Em segundo, é de se receber a petição 

inicial, já que atende aos requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 282, 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 295 do 

mesmo diploma legal. Ultrapassada esta questão, reporto-me ao pedido de 

liminar. A Lei do Mandado de Segurança em vigor assegura 

expressamente a possibilidade de concessão de liminar, desde que haja 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, nos termos do art. 7°, inc. III da Lei n.º 12.016/09. Pois bem. No 

caso, pretende-se a concessão de liminar para assegurar a impetrante o 

direito de gozar de licença maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, com 

força na novel redação da LC n.º 04/90. É caso de deferimento do pedido. 

É incontroverso que a impetrante prestou serviços à FUNEMAT até março 

de 2018, quando ficou grávida e foi dispensada pela autoridade coatora. 

Em geral, os contratos administrativos temporários tem a finalidade de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público –, 

essa espécie de vínculo se caracteriza pela precariedade, de modo que o 

Poder Público pode desfazê-lo a qualquer tempo. O contrato temporário, 

ato discricionário da administração pública, não cria nenhum vínculo entre 

o contratado e a Administração, a qual pode, a qualquer momento, num 

juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato temporário 

firmado. Assim, não há estabilidade ao cargo titulado, bem como o contrato 

emergencial não gera direitos ao contratado senão aqueles 

expressamente previstos na legislação de regência. Ocorre que em se 

tratando de gestante, a jurisprudência é firme no sentido de que a 

impetrante, mesmo sendo temporária, tem direito à estabilidade provisória 

durante o período de licença maternidade. A estabilidade provisória visa a 

assegurar à trabalhadora a permanência no seu emprego durante o lapso 

de tempo correspondente ao início da gestação até os primeiros meses de 

vida da criança. Nos termos da jurisprudência do STJ, e STF a garantia 

constitucional à estabilidade provisória da gestante não se aplica apenas 

às celetistas, mas também às militares e servidoras públicas civis, ainda 

que mantenham vinculo precário com a Administração Pública. Confira-se: 
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RMS 025758 Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Data da 

Publicação 29/08/2014 CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. 

DISPENSA DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO GOZO DE 

LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE. OFENSA. RECURSO PROVIDO. 1. A estabilidade 

provisória, também denominada período de garantia de emprego, prevista 

no art. 10, inc. II, letra "b", do ADCT, visa assegurar à trabalhadora a 

permanência no seu emprego durante o lapso de tempo correspondente 

ao início da gestação até os primeiros meses de vida da criança, com o 

objetivo de impedir o exercício do direito do empregador de rescindir 

unilateralmente e de forma imotivada o vínculo laboral. 2. O Supremo 

Tribunal Federal tem aplicado a garantia constitucional à estabilidade 

provisória da gestante não apenas às celetistas, mas também às militares 

e servidoras públicas civis. 3. Na hipótese, muito embora não se afaste o 

caráter precário do exercício de função comissionada, não há dúvida de 

que a ora recorrente, servidora pública estadual, foi dispensada porque 

se encontrava no gozo de licença maternidade. Nesse cenário, tem-se 

que a dispensa deu-se com ofensa ao princípio de proteção à 

maternidade. Inteligência dos arts. 6º e 7º, inc. XVIII, da Constituição 

Federal e 10, inc. II, letra "b", do ADCT. 4. Recurso ordinário provido. (RMS 

22.361/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5ªT, DJ 7/2/2008) Na 

hipótese, faço saber que o mandado de segurança não alcança efeitos 

patrimoniais pretéritos, nos termos das Súmulas n. 269 e 271, ambas do 

STF. Assim, em relação a eventuais vencimentos anteriores à impetração, 

incidem os óbices das súmulas referidas. À vista do exposto, dou parcial 

provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, para 

assegurar à impetrante o direito de receber indenização correspondente 

às vantagens financeiras do cargo, da data da impetração do mandamus 

até o quinto mês após o parto. Publique-se. Intimem-se. Na espécie, 

cuidando-se de servidora pública estadual, ainda que temporária, a licença 

gestante a que faz jus é de 180 (cento e oitenta) dias, conforme redação 

do art. 235 da Lei Complementar n.º 04/1990, com nova redação dada pela 

LC n.º 330/2008. Deste modo, a Administração Pública deve conceder 

licença gestante à impetrante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

garantindo-lhe o gozo integral da licença maternidade, especialmente 

porque a finalidade da citada licença ficaria prejudicada se usufruída após 

eventual concessão da ordem. Nesse sentido: MANDADO DE 

SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE – 

DIREITO DO BENEFÍCIO POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

330/2008 – SEGURANÇA CONCEDIDA. Nos termos do artigo 7º, inciso 

XVII, da Constituição Federal, é garantida a estabilidade provisória da 

gestante contratada temporariamente. A Lei Complementar nº 04/90, em 

seu artigo 235 não faz nenhuma distinção em relação ao vínculo do 

servidor, se celetista, estatutário ou comissionado. (MS 74947/2014, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2014, Publicado no DJE 

15/12/2014). ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) 

RECEBER a inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/ 

2009, art. 319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do 

art. 330 do mesmo diploma legal; (b) DEFERIR a liminar pleiteada para 

conceder à impetrante FABIANA DOS REIS PIERI o direito de estabilidade e 

licença gestante por 180 (cento e oitenta) dias, a teor do art. 235 da Lei 

Complementar n.º 04/90; (c) Notifique-se a autoridade apontada como 

coatora para que preste as informações que entender necessárias no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009. (d) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada (UNEMAT), enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (e) Com ou sem 

informações, colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei 

n.º 12.016/2009; (f) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. (g) 

Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 28 de fevereiro de 2018. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 48430 Nr: 5595-09.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Vistos, etc.

(a)Indefiro a suspensão do processo em tela, eis que a Ação Declaratória 

Código n.º 140871 já foi julgada improcedente;

(b)Quanto aos demais pedidos da petição retro, vistas ao credor para 

manifestar em 05 (cinco) dias;

(c)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 169843 Nr: 6117-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, 

RENATO FERNANDES SOARES, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, DIERLY 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, ODETE MARIA FERNANDES SOUZA, 

BALTAZAR JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR, TRANSPORTES JAÓ LTDA, DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)REJEITAR 

a presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelos fundamentos acima 

expostos;b)Considerando que os valores depositados nos autos pelo 

executado (fls. 66, 69, 73, 77, 82 e 85) quitou apenas o valor da dívida na 

data de 14/07/2014 (fls. 05/06) que perfazia o total de R$ 1.592,30, 

intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias informar 

eventual saldo remanescente;c)Havendo informação de saldo 

remanescente, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação;d)Em caso de pagamento 

no prazo assinalado, voltem conclusos para sentença;e)Não ocorrendo a 

quitação, promova-se a citação dos demais executados pelas diversas 

modalidades constantes no art. 8º da Lei 6.830/80, tendo em vista que a 

tentativa de citação por AR restou frustrada conforme se infere de fls. 20, 

21, 22, 23 e 24; f)INCLUA-SE a executada Transportes Jaó Ltda no polo 

passivo da presente execução nos temos da CDA(fl. 05);g)Promova a 

Sra. Gestora a liberação dos valores depositados em Juízo para conta de 

titularidade da exequente informada à fl. 89, atentando-se ao pagamento 

de fl. 66, do qual não há informação de depósito vinculado nestes 

autos;h)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 189797 Nr: 8132-26.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.M DA ROCHA COMÉRCIO DE BEBIDAS-ME, 

SONIA MARIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZANGELA GOMES POUSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)JULGAR PROCEDENTE os pedidos da inicial, diante do reconhecimento 

jurídico do pedido pelo requerido, para prestar os serviços nos exatos 

termos do contrato administrativo e JULGAR EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. III, alínea a, do CPC; 

b)Confirmar a liminar deferida nos autos determinando garantindo o efetivo 

fornecimento das 349 unidades de recarga de gás de cozinha e 32 

vasilhames;c)Custas pela requerida. Honorários advocatícios pelo 

requerido fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 

85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15; d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161128 Nr: 8932-25.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 
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Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, CERTIFICO que o Recurso de 

Apelação de fls. 154/164 é TEMPESTIVO, uma vez que o recorrente teve 

ciência da sentença em 16/10/2017 quando houve a remessa dos autos. 

Assim, IMPUSIONO OS AUTOS INTIMANDO a parte autora, ora recorrida, 

para que apresente as contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 21293 Nr: 2149-03.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DIONELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora, por meio de seu advogado, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição do Município às fls. 

211/213.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 84015 Nr: 10500-52.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALBERTO RIBEIRO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

84015 §!)I0¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10500-52.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(S): JORGE ALBERTO RIBEIRO ELIAS

INTIMANDO(S): Executados(as): Jorge Alberto Ribeiro Elias, CPF: 

54264820715 Endereço: lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.000,97

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) o valor descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e de 

que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

VALOR PENHORADO(S): R$ 3.000,97 (três mil reais e noventa e sete 

centavos), via SISTEMA BACENJUD (FL. 48)

Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 23 de novembro de 2017.

Ana Veronica Bisinoto Rojas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161751 Nr: 9547-15.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH PEDROSO LINO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da Instância Superior contendo 01 

volume - contendo 94 folhas e 01 apenso (agravo regimental)- contendo 

98 folhas - e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a 

Requerente, via DJE/MT, através de sua advogada para que, no prazo de 

05 dias, requeira o que entender pertinente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004922-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Numero do Processo: 

1004922-76.2017.8.11.0006 AUTOR: MUNICIPIO DE CACERES RÉU: 

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE c.c INDENIZATÓRIA PELOS FRUTOS E 

PERDAS E DANOS ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES em face de 

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA e MARLON BRANT PINHEIRO LEITE. Em 

suma, a demanda tem por objeto a concessão de uso e exploração do 

terminal rodoviário de cáceres e os efeitos decorrentes do ato 

administrativo que concedeu aludido direito à parte requerida. Em síntese, 

informa o MUNICÍPIO que pretende a reintegração de posse do imóvel 

situado na Av. 07 de Setembro local onde abriga as instalações do antigo 

terminal rodoviário o qual pertence ao domínio do Município de Cáceres. 

Sobre o aludido prédio, informou que: “No referido imóvel os Requeridos 

instalaram-se por força do Contrato Administrativo 097/2001-AJ, firmado 

por 02 (dois) anos, a partir de 03/09/2001, prorrogado por igual prazo 

através do Aditivo nº 001/2003-PGM firmado em 03 de setembro de 2003, 

de maneira que o imóvel deveria ser restituído em 03 de setembro de 2005 

(ANEXO I). Referido Contrato Administrativo originou-se da Concorrência 

Pública 001/2001, objeto do Processo 2455 de 15 de março de 2001, tendo 

por objeto a PERMISSÃO para exploração dos serviços oferecidos pela 

Estação Rodoviária de Cáceres, englobando os serviços de bagageiros, 

locação, serviços de som e as taxas de embarque a um custo mensal de 

605 URM/mês (Unidade de Referencia Municipal) a ser pago ao Município, 

nos termos da Cláusula 6ª do instrumento condutor, ratificado pelo aditivo 

contratual mencionados. Pelo referido instrumento contratual a 

Permissionária além de obrigar-se com o custo mensal de 605 URM, ficou 

na incumbência de custear as atividades operacionais da Rodoviária; zelar 

pelo patrimônio até final restituição no término do prazo da PERMISSÃO e, 

desde que, o Poder Público não manifestasse interesse no 

prosseguimento do contrato, por conveniência da Administração Pública. 

Pois bem, referida avença administrativa findou em 03 de setembro de 

2005.” (trecho extraído da inicial). Esclareceu que a renovação do 

contrato não ocorreu haja vista a concorrência pública n° 002/2004, que 

ensejou o CONTRATO ADMINISTRATIVO n° 047/2004 o qual consiste na 

“Concessão de Serviço de Administração e Exploração, Precedida da 

Construção do Novo Terminal Rodoviário do Município de Cáceres”. 

Informa que referida concessão foi vencida pela parte ré em concorrência 

pública de modo que a mesma ficou incumbida na construção da Nova 

Estação Rodoviária. Neste ponto, informa que ao ser inaugurada a Nova 

Estação Rodoviária o corolário seria a desativação do antigo terminal 

rodoviário. Para tanto, acrescentou que “Vencido o prazo da permissão e 

não havendo interesse público em renovar o contrato obriga a restituição 

do imóvel, podendo ser retomado pelo Poder Público (Cláusula 9ª, item 2), 
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exigindo a devolução do prédio em perfeitas condições e com todos 

recibos de conta de energia elétrica e água devidamente quitados 

(Cláusula 7ª, § 2º e Cláusula 9ª, item 14).” Sendo assim, após tecer suas 

razões de fato e de direito, requereu em sede de tutela provisória de 

urgência o quanto segue: Diante do exposto pede e espera pelo 

DEFERIMENTO LIMINAR, “inaudita altera pars” da REINTEGRAÇÃO de 

Posse do Autor no prédio da Rodoviária Velha, obrigando aos Requeridos 

em promover definitiva mudança para a NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA – 

sem ônus aos cofres do município e independentemente de qualquer outra 

procrastinação, assinalando-lhe prazo de 30 (trinta) dias para a 

desocupação integral do prédio reintegrando, incidindo a partir dessa data 

a imposição penal a título de “astreinte” no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) por dia, adotando-se por parâmetro a decisão liminar proferida na 

Ação Civil Pública de Código nº 157400 e nos termos do artigo 555 do 

CPC. Este mesmo pedido poderá ser acolhido através da concessão de 

tutela de evidência, consoante postulado alhures e em qualquer situação 

valerá contra os detentores, com vinculo contratual com os Requeridos. O 

imóvel deverá ser restituído livre, desimpedido, desocupado e em perfeitas 

condições de uso, devidamente reformado, sob pena de o Município 

mandar executar a reforma a expensas dos Requeridos, fixando-se multa 

pela inadimplência, podendo-se convolar em PERDAS e DANOS.” No 

mérito, requereu: “Requer ao final a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO 

convertendo-se o Mandado Liminar em Definitivo, condenando os 

Requeridos ao pagamento de indenização pelo tempo de uso do 

equipamento público no valor de R$ 3.048.328,80 na base setembro/2017 

e, dessa data em diante, deverá o valor ser regularmente corrigido pela 

URM e acrescido de 605 URM/mês. Além desta condenação os 

Requeridos deverão ser condenados em PERDAS E DANOS, 

reembolsando ao Autor tudo quanto lucraram com aluguel de guichês e 

espaços locados na Rodoviária Velha do centro da cidade, tudo mediante 

imposição penal da astreinte postulada acima para caso de resistência na 

devolução do imóvel e no pagamento das indenizações a que forem 

condenados, tudo na forma prevista no artigo 555 do CPC “in verbis” (...)” 

Com a inicial, vieram os documentos. A Magistrada titular da 4ª Vara 

declarou-se suspeita para processar e julgar o feito (id. 9528326). Num 

segundo momento, este Magistrado proferiu despacho no id. 11222392 

designando audiência de conciliação. Realizada a audiência, a mesma não 

restou frutífera (id. 11447819). É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c.c 

INDENIZATÓRIA PELOS FRUTOS E PERDAS E DANOS ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CÁCERES em face de HORIZONTE ENGENHARIA LTDA e 

MARLON BRANT PINHEIRO LEITE. Eis o momento para a análise da 

pretensão de deferimento de tutela provisória de urgência almejada pelo 

MUNICÍPIO DE CÁCERES. Pois bem. O Novo Código de Processo Civil 

estabeleceu um novo modelo de antecipação de efeitos. Em linhas gerais, 

imperiosa a leitura do art. 294 e ss. daquele códex.: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 295. A tutela 

provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de 

custas. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência 

do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. 

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória 

conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Art. 

297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para 

efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela 

provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da 

sentença, no que couber. Art. 298. Na decisão que conceder, negar, 

modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento 

de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao 

juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer 

do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na 

ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela 

provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar 

o mérito. Vê-se, portanto, que o legislador insculpiu como instrumento de 

antecipação de efeitos a chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em 

Tutelas de Urgência (também dividida em caráter cautelar ou antecipada) e 

de evidência. No que toca a chamada “Tutela Provisória de Urgência”, 

deve-se asseverar que esta será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direiro e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. (art. 300/CPC). Já em relação a Tutela de 

Evidência, esta será concedida independente a demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: “I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.” A lei ainda 

estabelece que apenas nas hipóteses “II” e “III” o Juízo poderá deferir 

liminarmente, sendo que nos demais casos é necessário o contraditório 

(art. 311, parágrafo único do CPC). Também estabelece a lei que para o 

deferimento da tutela provisória de urgência que, conforme o caso, poderá 

o Juízo exigir caução real ou fidejussória idônea para a efetivação da 

medida à ser deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de urgência 

que aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela provisória, 

Daniel Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe 

discricionariedade para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, 

o Juiz não pode simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela 

provisória imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o 

direito. Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco” Mas também na tutela 

de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do direito 

de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador denotarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela, quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! Com 

efeito, atento as informações contidas no processo até então, passo a 

análise do pedido de tutela provisória de urgência: A tutela deverá ser 

deferida! Da verificação de todo o contexto fático probatório observo que 

há prova documental indiciária a corroborar a pretensão deduzida na 

inicial, eis que aparentemente não há razões jurídicas para a permanência 

da empresa requerida no Antigo Terminal Rodoviário a partir da celebração 

do contrato administrativo de concessão da exploração dos serviços 

rodoviários celebrado em 2004 (contrato 047/2004). Isso porque há nos 

autos documentos que demonstram que o contrato administrativo de 

concessão da exploração de terminal rodoviário, além de estabelecer a 

construção de um “Novo Terminal” determinou que os serviços fossem 

centralizados nesta nova estação (vide Art. 1°, §1° do Regulamento Geral 

da concessão, juntado no id. 11493371). Não obstante, também pode-se 

afirmar que a permanência da requerida na posse do antigo “terminal 

rodoviário federal” implica risco – não de perecimento de direito – mas de 

se protelar situação jurídica desprovida de base legal para a continuação 

risco este inadmitido no âmbito da administração pública. Senão, vejamos: 

É sabido que a “batuta” da administração pública são os chamados 

princípios gerais norteadores inseridos no art. 37 da Constituição Federal. 

São eles a Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. Dentre os quais, neste momento chamo a atenção, fazendo 
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destaque ao princípio da legalidade, segundo o qual a administração 

pública está condicionada aos ditames legais para desempenhar o seu 

modo de agir. Nos dizeres de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo: “O 

princípio da legalidade é o postulado basilar de todos os Estados de 

Direito, consistindo, a rigor, no cerne da própria qualificação destes (O 

Estado é dito “de Direito” porque sua atuação está integralmente sujeita ao 

ordenamento jurídico, vigora o “império da lei”). (...) A Carta de 1988 não 

estabeleceu um enunciado específico para o princípio da legalidade 

administrativa. Conforme exposto, entretanto, pode-se afirmar que, no 

âmbito do direito administrativo, como decorrência do regime de direito 

público, a legalidade traduz a ideia de que a Administração Pública 

somente tem possibilidade de atuar quando exista lei que o determine 

(atuação vinculada) ou autorize (atuação discricionária), devendo 

obedecer estritamente ao estipulado na lei, ou, sendo discricionária a 

atuação, observar os termos, condições e limites autorizados na lei.”. 

(Direito Administrativo descomplicado, 19ª edição. Rio de Janeiro:Forense; 

São Paulo: Método, 2011. Pág; 189/190). Partindo-se então do conceito de 

legalidade e a submissão da administração pública aos ditames da Lei, 

devo lembrar que a matéria ventilada na inicial tem por base o CONTRATO 

ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E 

EXPLORAÇÃO, PRECEDIDA DA CONSTRUÇÃO DE NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO, no qual são contratantes o MUNICÍPIO DE CÁCERES na 

condição de “concedente” e a ré HORIZONTE ENGENHARIA LTDA., a qual 

figura no contrato na condição de “concessionária”. Dito isto, ainda sob o 

prisma do princípio da legalidade, lembro então que os contratos 

administrativos de concessão regem-se, em suma, pela Lei 8.666/1990. 

Para ilustrar a aplicação da referida lei à espécie, faço a citação dos arts. 

1° e 2° da mesma. In verbis: “Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais 

sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 

administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. Art. 2o As obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 

Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão 

necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses 

previstas nesta Lei. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 

contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades 

para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 

qual for a denominação utilizada.” Em suma, pode-se dizer então que 

todas obras, serviços, compras, alienações, permissões e locações, bem 

como as concessões realizadas pela Administração Pública serão 

necessariamente precedidas de processos administrativos regulados pela 

Lei em comento (Lei 8.666/90). Se a referida lei não for observada, então 

os atos por ela regulados mas que não a observa serão considerados 

inexistentes e desprovidos de qualquer vanguarda jurídica. Voltando ao 

contrato administrativo, faço menção do objeto do mesmo: “O presente 

contrato de concessão tem por objeto a outorga por concessão, do 

serviço de administração e exploração, precedida da construção do “Novo 

Terminal Rodoviário do Município de Cáceres”, de acordo com o projeto 

básico, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros 

complementos; orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 

unitários; a minuta do contrato a ser firmado entre a CONCEDENTE e o 

CONCESSIONÁRIO; as especificações complementares e as normas de 

execução da licitação, que constituem anexos deste contrato, dele 

fazendo parte integrante para todos os efeitos de direito, inclusive as 

disposições do Edital e da legislação aplicável. (...)” (Trecho do contrato, 

id. 9475525 – pág. 1/2). Não obstante, o regulamento geral da concessão 

editado pelo MUNICÍPIO para regular o contrato administrativo que neste 

momento se comenta, estabeleceu em seu art. 1°, §1° que: “Art. 1° O 

Terminal Rodoviário de Cáceres, será mantido e administrado pela 

CONCESSIONÁRIA ou EMPRESA ESPECIALIZADA contratada para tal, 

doravante denominada ADMINISTRADORA, que o fará através de 

funcionário por ela designado. §1° A finalidade principal do Terminal 

Rodoviário de Cáceres, por este Regulamento regido é a de centralizar o 

transporte interestadual e internacional, conforme o caso, e que tenham a 

cidade de Cáceres ponto de partida, chegada ou trânsito.” Com efeito, 

conclui-se então que se de um lado o contrato administrativo em comento 

estabeleceu a criação de um novo terminal rodoviário, de outro, ainda que 

implicitamente, promoveu o “desligamento” do antigo terminal, porquanto, 

conforme trecho do regulamento acima, estabeleceu a centralização dos 

serviços de transporte rodoviário para o novo terminal. A conclusão acima 

é importante, pois, sob o prisma da legalidade, qualquer ato que destoe do 

contrato administrativo e de seu regulamento geral deve ser rechaçado na 

medida em que se há o descumprimento do contrato, também há ofensa à 

Lei que o sustenta (Lei 8666/90) e por consequência, consolidada está a 

ofensa ao princípio da legalidade. Assim, pode-se concluir então que 

inexiste qualquer justificativa legal para a manutenção/permanência da 

ocupação das rés do antigo prédio em que há muito abriga os serviços de 

transporte rodoviário na cidade, pois inexiste contrato administrativo ou 

qualquer outra ato jurídico a justificar, não somente a ocupação, mas 

também a permanência da prestação dos aludidos serviços naquele lugar 

(terminal rodoviário situado no centro da cidade). Ainda que este Juízo 

lamente a dificuldade de acesso e distância do “novo terminal rodoviário” 

cujo motivo poderá resultar na desaprovação da população quanto a 

desativação do terminal rodoviário central, não há como este Juízo 

chancelar situação de fato, inexistente no ordenamento jurídico, mormente 

havendo sobre a matéria interesse público que se sobrepõe ao privado. 

Fato é que o funcionamento e administração do antigo terminal rodoviário 

(central) implica ofensa à norma e ordenamento jurídico, destacando-se a 

ofensa ao princípio da legalidade, pelas razões já declinadas acima. E 

nesta senda é que na concepção deste Juízo situa-se o segundo requisito 

para o deferimento da tutela provisória, qual seja, o perigo de dano, pois a 

grave ofensa à norma jurídica constitui ato atentatório ao Estado de Direito, 

pelo que sendo constatado, deve ser rechaçado de imediato. Aliás, Celso 

Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 959, grifo nosso) comenta a gravidade 

da transgressão aos princípios administrativos, como no caso em que se 

reconhece ainda que provisoriamente a ofensa ao princípio da legalidade. 

Senão, vejamos: “Violar um princípio é muito mais grave que transgredir 

uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não 

apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de 

comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, 

conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência 

contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais [...]”. 

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. 

ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2010). Em suma, ainda que se trate de 

decisão provisória que será revista no momento da sentença, fato é que 

os elementos indiciários até então expostos, demonstram que um 

particular detentor de exclusividade de exploração de serviços de 

transportes rodoviários na cidade, por força de contrato administrativo, 

está a ocupar lugar indevidamente, e executando neste lugar serviços que 

devem ser praticados apenas no local em que concedido e autorizado pela 

administração pública (novo terminal rodoviário), havendo, então, nítida 

ofensa à ordem jurídica, notadamente o princípio da legalidade, quando, 

seu ato de descumprimento dos limites do contrato administrativo, implica 

ofensa à Lei que regula o regime de concessões públicas. Além do 

aspecto analisado, é pertinente consignar que a parte Requerida desde 

2015 expressamente não se opõe à pretensão inicial, conforme 

depreende do documento de id. Num. 947607, tendo naquela ocasião 

questionado o exíguo prazo de cinco dias para desocução, e solicitou 

prazo razoável. De igual forma não resiste à desocupação como proposta 

de acordo apresentada por ocasião da audiência – id. Num. 11447939 Por 

tais razões, hei por bem deferir a tutela provisória de urgência almejada 

pela parte autora (MUNICÍPIO DE CÁCERES), para o fim de determinar não 

somente a reintegração de posse do MUNICÍPIO sobre o imóvel situado no 

centro da cidade (antigo terminal rodoviário) mas também, determinar que 

a parte ré implemente o fiel e absoluto cumprimento do CONTRATO 

ADMINISTRATIVO e respectivo Regulamento Geral, mediante a ocupação 

do “NOVO TERMINAL (OU NOVA ESTAÇÃO) RODOVIÁRIO(A) e naquele 

local estabelece os serviços objeto da concessão administrativa. É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 300, §1° do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA almejada, a 

fim de que: - seja promovida em favor do MUNICÍPIO DE CÁCERES a 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE do prédio onde encontra-se localizado o 

antigo terminal rodoviário (Situado na Av. 7 de Setembro), bem como 

DETERMINO que a parte ré HORIZONTE ENGENHARIA LTDA – ME 

implemente o fiel e absoluto cumprimento do CONTRATO ADMINISTRATIVO 

047/2004 e respectivo REGULAMENTO GERAL de modo a passar a 

executar a exploração dos serviços de transporte rodoviário nos exatos 

limites do contrato administrativo mencionado, mormente, que o faça na 
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“NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA”, conforme pactuado administrativamente. 

Para o cumprimento desta medida, anoto o prazo de 30 (trinta) dias, para 

que a requerida desocupe voluntariamente o antigo terminal rodoviário, 

restituindo o espaço ao MUNICÍPIO, e faça cumprir a íntegra do contrato 

administrativo de concessão no endereço do novo terminal rodoviário. 

Acaso não seja procedida a desocupação voluntária, expeça-se 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Determino ainda que, sejam 

remetidos os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS (art. 165/NCPC) para que lá se proceda com a tentativa de 

conciliação. Citem-se e intimem-se os réus com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias em relação a data da audiência, bem como para que tomem 

conhecimento da decisão proferida nesta data para que levem à efeito o 

seu fiel cumprimento, anotando no mandado (art. 250 NCPC) que os 

mesmos deverão (preferencialmente) comparecer ao ato acompanhados 

de Advogado ou Defensor Público. Caso os réus manifestem não ter 

interesse na tentativa de autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá 

a partir do protocolo da petição que se manifestar nos mesmos termos 

(desinteresse na autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do 

NCPC. Caso não seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta 

começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se 

no mandado de citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as 

partes também advertidas de que a ausência injustificada na audiência de 

tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, 

sujeito a multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, 

§8° do NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante 

comunicação eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Dado a 

natureza da matéria em discussão, determino a intimação do Ministério 

Público dos atos do processo. Sob o mesmo prisma, intime-se ainda a 

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER, 

com endereço Palácio Paiaguás - Rua Des. Carlos Avalone, s/n - Centro 

Político Administrativo | CEP: 78049-903 | Cuiabá – MT para ciência do 

inteiro teor do processo, assim como para manifestar no prazo de 30 dias 

quanto o interesse em atuar na lide. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT, 

01 de Março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA RAMOS JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001926-08.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ROSANA APARECIDA RAMOS 

JUSTINIANO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inexistência 

de débito no valor de R$ 126,95( cento e vinte e seis reais e noventa e 

cinco centavos) em no de Edilson Luiz Teixeira. Ao final, pugnou o 

requerente pela restituição do valor pago, corrigido monetariamente, bem 

como indenização por danos morais. É a suma do essencial. Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que a parte reclamante deixou de 

promover o andamento do feito conforme despacho do ID 7988266 para 

alterar as petições e documentos em nome de terceiro juntada aos autos. 

E também verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em 

cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem providência da parte interessada. 

Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

prescreve que: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de 

mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” 

Assim, face ao abandono processual demonstrado pela reclamante, tendo 

em vista que foi oportunizado a parte autora manifestar seu interesse no 

feito, conforme r. despacho ID 1988266, contudo, permaneceu inerte até a 

presente data, a extinção é medida que se impõe. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 485, III, do NCPC, OPINO pela EXTINÇÃO da presente 

ação, sem resolução de mérito, ante o abandono processual demonstrado 

pela reclamante após a intimação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005059-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PRUDENCIO IVANHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1005059-58.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Versam os 

autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALEX PRUDENCIO 

IVANHEZ em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os 

serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. 

Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de 

devedores por débito no valor de R$ 151,63 (Cento e cinquenta e um reais 

e sessenta e três centavos) impossibilitando que o autor realizasse 

compras no comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito 

em resolver a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela mesma. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 

razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, sendo possível comprovar a extrema semelhança das 

assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos com a inicial e 

Termo de Audiência, independentemente da realização de prova pericial 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 
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tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005256-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON FRANCA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1005256-13.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante HELTON 

FRANCA ALVES em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não 

realizou compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos 

contratou os serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a 

empresa Reclamada. Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no 

cadastro de devedores por débitos nos valores de R$ 216,29 (duzentos e 

dezesseis reais e vinte nove centavos), e R$ 37,31 (trinta e sete reais e 

trinta e um centavos), impossibilitando que o autor realizasse compras no 

comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito em resolver 

a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de débito, a 

exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da requerida 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de agir da 

Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. Rejeito ainda o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela mesma. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 131 de 1163



jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, sendo possível comprovar a extrema semelhança das 

assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Outrossim, não há nos autos notícia de furto 

e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005123-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005123-68.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Versam os 

autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CRISTIANE SILVA DE 

OLIVEIRA em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os 

serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. 

Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de 

devedores por débito no valor de R$ 196,81 (Cento e noventa e seis reais 

e oitenta e um centavos), impossibilitando que o autor realizasse compras 

no comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito em 

resolver a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou relatório de 

chamadas e histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes, e não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que 

tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 
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com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005042-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DOURADO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1005042-22.2017.811.0006 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DEBORA DOURADO 

PEREIRA em desfavor de VIVO S.A., em que a autora alega que em virtude 

de uma inserção indevida realizada pela requerida no valor de R$ 108,06 

(cento e oito reais e seis centavos), teve seu acesso ao crédito restrito 

por débito que desconhece. Sustenta que não reconhece nenhuma 

contratação e que não consumiu os serviços cobrados pela Promovida e a 

negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é 

totalmente indevida. DECIDO. Consta nos autos que a parte autora reside 

no município de Porto Estrela/MT, sendo, nesse caso, o Foro da Comarca 

de Barra do Bugres/MT o competente para a apreciação da lide. Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE 

REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de 

Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO 

ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - 

RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, 

contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito 

quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do 

FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e 

provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 

12/07/2012.Destaquei. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, 

declaro a incompetência territorial, em consequência JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito, com arrimo no artigo 51, inciso III, da 

lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e 

honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000084-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DE MIRANDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Proc. 1000084-90.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Defiro o pedido 

de retificação do polo passivo. Promova a Senhora Gestora a alteração, 

conforme requerido na contestação. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante CRISLAINE DE MIRANDA 

RAMOS em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A., alegando a autora 

que foi até uma loja para efetuar uma compra, mas no momento em que 

precisou efetuar um crediário para parcelamento foi informado pelo 

atendente que, por meio de uma consulta no SPC - Serviço de Proteção ao 

Crédito, constatou que o nome da parte autora constava no cadastro de 

inadimplentes, por lançamento efetuado pela requerida referente ao 

contrato nº 4271671222795017, inviabilizando a aquisição almejada. Aduz 

que não reconhece referido apontamento, a final requer seja declarada 

nula a cobrança dos valores objeto dos autos, bem como a condenação 

em danos morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes e cópia dos documentos pessoais compatível com os 

documentos aportados na inicial, sendo possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Outrossim, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 
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pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Processo nº 1001764-13.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

RAFAEL DE FREITAS SOUZA em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS em 

que a autora alega que em 29 de fevereiro de 2016 o Requerente aceitou 

proposta de acordo na audiência de conciliação no processo nº 

8010060-36.2016.811.0006, no qual ficou consignado que a Requerida 

disponibilizaria 03 passagens aéreas (vouchers) de ida e volta para 

qualquer trecho doméstico regular operado pela empresa. Aduz que 

utilizou apenas dois vouchers, e quando tentou utilizar o terceiro voucher 

não conseguiu, pois já havia sido utilizado, em princípio, por um terceiro 

desconhecido, sem autorização do Requerente que nem sequer foi 

informado por qualquer meio. Sustenta que necessitando com urgência da 

passagem aérea, pois a Entrevista para apresentação do Projeto de 

Doutorado era para o dia 18 de outubro de 2016, o Requerente precisou 

comprar uma passagem aérea por outra empresa, no valor de R$ 1.330,14 

(um mil e trezentos e trinta reais e quatorze centavos). Ao final requer a 

restituição do valor pago pela passagem e a condenação pelos danos 

morais sofridos. A Lei nº 9.099/95 estabelece no art. 51, I que a parte 

autora deve comparecer pessoalmente a todos os atos processuais, sob 

pena de extinção. No caso vertente, a parte autora outorgou procuração 

para fins de representa-la na audiência de conciliação (Id. nº 8144319, 

8144415 e 8269085), o que é vedado no sistema dos juizados, ante a 

necessidade de comparecimento pessoal da parte aos atos do processo, 

nos termos do já mencionado art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. OUTORGA DE 

PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA 

DOS JUIZADOS. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA 

PARTE, CONFORME ART. 9º DA LEI Nº 9.099 /95. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 51 , INC. I 

, DA LEI Nº 9.099 /95. RECURSO PROVIDO.” (TJRS, Recurso Cível Nº 

71003815172, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 08/05/2013) Ante o 

exposto, diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004444-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZ FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Proc. 1004444-68.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante THAIZ FERNANDES em 

desfavor de BANCO BRADESCARD S.A, alegando a autora que 

compareceu até um determinado comércio no centro da cidade, a fim de 

abrir um cadastro para poder efetuar compras a prazo e a crediário, 

entretanto ficou impossibilitado de efetuar as compras, uma vez que foi 

informado pelo atendente que não poderia realizar a venda pois havia sido 

constatado através do sistema da loja que o Autor estava com restrição 

em seu nome lançado pela requerida no valor de R$ 1.820,47 (Um mil 

oitocentos e vinte reais e quarenta e sete centavos). Aduz que não 

reconhece a dívida em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas 

obrigações. Ao final requer a anulação do negócio jurídico e declarando 

inexigível a dívida cobrada pela Ré, cancelando o contrato e todos os 

débitos, bem como a condenação em danos morais. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 
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Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos Proposta de Adesão 

entabulado entre as partes, sendo possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas com as lançadas nos documentos juntados 

com a inicial, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu 

de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das 

faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO 

- CONSUMIDOR INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO 

DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE 

DEPOSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005463-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005901-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETINA DOS SANTOS GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006067-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006248-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO KMITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006333-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 135 de 1163



LUCAS AURELIO SFOGIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006364-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOIRAINE FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006406-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DA SILVA SALVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000742-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA COELHO CARDUCCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS ÚTEIS, 

DECLINAR SUA PROFISSÃO E DE SEU CÔNJUGE, CASO HAJA, DEVENDO 

FAZER PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA FIM DE FAZER 

JUS AO MEDICAMENTO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA, 

CONFORME DECISÃO DE ID11969521.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006462-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA MORRORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIA AMPARO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega ser vendedora de lingeries, de 

modo que realiza publicidade do seu produto através das mídias sociais, e 

assim, página da empresa reclamada. Aduz que contratou o serviço de 

“impulsionamento” do réu por três vezes, no valor de R$ 723,88 

(setecentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), e como forma 

de pagamento utilizou seu cartão de crédito VISA do Banco Sicredi. 

Prossegue relatando que em outubro de 2017 foi surpreendida com 

lançamentos de cobranças avulsas na fatura do cartão de crédito de 

serviços que afirma não ter contratado, nos valores de R$ 80,18, R$ 

160,07, 342,96, totalizando o valor de R$ 583,21 (quinhentos e oitenta e 

três reais e vinte um centavos). A requerente sustenta que no mês de 

novembro de 2017, tornou a ser cobrado o valor de R$ 340,62. Assim, a 

autora procurou o Procon de Cáceres a fim de solucionar a lide, porém 

não obteve êxito. A título de liminar requer a suspensão da cobrança 

ocorrida no cartão de crédito até a resolução de mérito da questão 

prejudicial. É o necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de 

suspensão de cobrança ocorrida e vindoura do cartão de crédito da 

autora pelo réu por serviços que afirma não ter contratado do reclamado. 

Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o 

deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores da 

verossimilhança das alegações da Requerente, especialmente no que diz 

respeito as cobranças de valores avulsos na fatura do cartão de crédito 

da Requerente sem sua autorização, demonstrando assim a ilegalidade do 

ato por parte do Requerido. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: A) RECEBER A PEÇA INICIAL eis 

que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; B) Assim entendendo, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino 

que a Requerida suspenda a cobrança dos valores controversos, no valor 

de R$ 199,95 (cento e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), 

bem como se abstenha de novas cobranças até o final da presente ação, 

no prazo de 23/02/2018 (data de vencimento da próxima fatura do cartão 

de crédito), sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da 

intimação desta decisão. C) O não cumprimento do item “B” acarretará 

multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); D) Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). E) Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, 

c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do 

Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos 

termos requeridos na inicial. F) Cite-se e intime-se a parte promovida, nos 

termos e forma legais. G) Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006484-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA APARECIDA MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011550-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARTINS TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006542-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIENE COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011208-53.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação do exequente para manifestar a respeito do depósito 

efetuado pela executada a título de cumprimento de sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006548-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO COSTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8010279-83.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

E PEDIDO DE LIMINAR proposta por WELSON SILVA BARBOSA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A alegando que ao tentar realizar 

compras no crediário no comércio local, foi constatado que seu nome 

estava inscrito no cadastro restritivo de crédito. Entretanto, tal 

negativação é indevida, pois, não possui nenhum contrato com a 

Requerida. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO a preliminar de 

litispendência, uma vez que a Requerida negativou a parte autora por 

diversas vezes. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou seu serviço e trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, bem como cópia dos documentos pessoais da autora, o qual 

não foi impugnado pelo autor. Ademais é patente a semelhança entre a 

assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos contendo 

a assinatura da requerente. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e 

ou perda dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Concernente ao dever de prévia notificação da inscrição no cadastro 

restritivo, é assente na jurisprudência que trata-se de dever do órgão 

mantenedor: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – 

CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

A prévia notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em 
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órgão restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de 

tal cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável 

por notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) Por outro lado, 

dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000622-71.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LILIAN RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que a autora alega desconhecer sua origem, haja visto que 

afirma jamais ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse 

a justificar a negativação no importe de R$ 116,85 (cento e dezesseis 

reais e oitenta e cinco centavos). Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do 

essencial. Conforme se colhe do Sistema PJE, verifica-se que a parte 

reclamante ajuizou outra reclamação sobre os mesmo fatos declinados 

nestes autos, so alterando o nome da reclamada da telefônica Brasil para 

VIVO S.A. Frisa-se que a ação anterior ajuizada contra a reclamada VIVO 

S.A já fora objeto de discussão perante este mesmo juizado, Processo n.º 

100037-19.2017.811.0006, já com sentença pela Improcedência, estando 

ainda pendente de decisão final sobre o RECURSO INOMINADO. Destaco 

que no caso em concreto restaram configurados dois dos três elementos 

essenciais e fundamentais que caracterizam o instituto da litispendência 

sendo: a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Desta feita, a 

repetição de ação é evidente e isso se ressai com clareza da própria 

narrativa da parte reclamante, bem como da leitura da peça inicial da 

primeira ação em comparação com a ora em apreço. Insta ressaltar ainda 

que a litispendência é matéria de ordem pública, devendo ser examinada 

de ofício pelo juiz, consoante dispõe o art. 337, § 3º, do CPC. Ademais, a 

norma constitucional garante, em seu art. 5º, inciso II, como direito 

fundamental, que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei”. Vê-se, então, que, a causa de pedir 

e os pedidos coincidem sobre a mesma negativação em nome das 

telefônicas reclamadas, por assim as ações são idênticas, no tocante aos 

pedidos, a causa de pedir. Assim, é o bastante para caracterizar o 

instituto da litispendência de acordo com o art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil, deve-se extinguir o processo, sem resolução de mérito: “V 

– reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;” Neste sentido, verbis: “RECURSO CONTRA SENTENÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. REALINHAMENTO DE 

VENCIMENTOS. LEI 12.201/2004. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. ART. 

301, §§ 1º, 2º E 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1) No caso em tela, os 

documentos juntados pelo Estado comprovam a existência de ação 

anteriormente ajuizada pelo autor/recorrente, que tem como objeto, assim 

como a presente, o pedido de realinhamento dos vencimentos, com 

fundamento na Lei nº 12.201/04. Identidade de partes, pedido e causa de 

pedir. Art. 301, § 3° do CPC. 2) Litispendência reconhecida. Extinção do 

feito que se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública. DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (TJRS - Recurso Cível Nº 

71003893518, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 

Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/10/2012) (destaquei) 

Diante desse quadro fático o reclamante de protocolar ação idêntica 

alterando apenas o nome da reclamada, para assim conseguir objetivo 

ilegal. A conduta do reclamante encontra-se eivada de má-fé. A parte 

reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão idêntica a 

outro processo utilizando o mesmo extrato de negativação. De efeito, a 

apresentação de duas ações idênticas é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

A quebra do dever processual pelo reclamante usar de um processo com 

a finalidade de conseguir objetivo ilegal constitui litigância de má-fé. A 

presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, 

ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do 

sistema de Justiça, com o fim de obter indenização indevida. DISPOSITIVO 

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pela EXTINÇÃO 

da presente reclamação, sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Oficie-se a OAB para tomar providencias que entender 

cabíveis. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006550-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012333-22.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PALUDETI ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Processo: 8012333-22.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por ANA PALUDETI ROCHA 

DOS SANTOS em desfavor de HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO 

MULTIPLO, alegando que é cliente do Requerido há dezoito anos e, no mês 

de julho/2015, recebeu uma carta informando que sua conta seria 

encerrada no prazo de 30 dias. Assim, a autora diligenciou para saber a 

razão do encerramento, entretanto, o Requerido apenas disse que era 

direito do banco encerrar as contas nas quais não tinha mais interesse. 

Argumenta a autora que o encerramento da conta lhe trará graves 

prejuízos, pois é comerciante e utiliza a conta para efetuar pagamento aos 

fornecedores e receber de seus clientes. Liminar deferida no ID 2747812 

determinando a manutenção da conta corrente da autora. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. O Requerido aduz que o 

encerramento de conta é faculdade da instituição financeira, nos termos 

da Resolução 2025 do Banco Central. Em análise aos autos, verifico que o 

Banco Requerido observou o procedimento estabelecido na Resolução 

supracitada quanto ao encerramento da conta, inclusive, notificando 

previamente o correntista. Portanto, não houve conduta ilícita praticada a 

ensejar dano moral indenizável, conforme assente na jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL PRÉVIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL – 

PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Não é possível caracterizar 

qualquer ilicitude no agir do banco, eis que ocorreu a prévia notificação do 

correntista de que havia iniciado o processo de encerramento da conta 

corrente, o qual perduraria por 30 dias. Diante da inexistência de qualquer 

ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta 

afastado o dever indenizatório” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 69733/2014 – 

Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS– j. 09/12/2014, Publicado no DJE 

16/12/2014). (TJMT. Ap 86677/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, 

Publicado no DJE 31/03/2017). Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000629-63.2017.8.11.0006 REQUERENTE: CATARINA GONCALVES 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO em que a 

parte reclamante alega que teve seus dados indevidamente incluídos nas 

listas dos órgãos de proteção ao crédito por débito ao qual alega 

desconhecer, posto que afirma jamais ter adquirido qualquer serviço da 

reclamada a ponto de justificar a restrição no valor de R$ 180,24(cento e 

oitenta reais e vinte e quatro centavos). Ao final a requerente pugnou pelo 

provimento de declaração de inexistência da restrição objeto desta 

demanda, bem como pela condenação da Requerida a reparação por 

danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Rejeito 

o pedido do autor de necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. 3. Superada a preliminar e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de Improcedência. O presente caso não é uma 

típica relação de consumo, pois as partes não enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor, no entanto o Código de Defesa do 

Consumidor - CDC proteja o consumidor final, mas também o 

hipossuficiente em uma relação assim é perfeitamente possível vislumbrar 

hipossuficiência e vulnerabilidade na profissional revendedora de 

cosméticos diante do poder da empresa multinacional voltada para a 

química dos cosméticos. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação 

do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. 

Não há dúvida acerca da existência da restrição do nome do requerente 

junto ao órgão de proteção ao crédito, porquanto tal situação vem 

assentada pelo extrato de restrição juntado na exordial, indicando a 

existência de débito da autora em favor da requerida. Verifico ainda dos 

autos que a documentação apresentada pelo requerente se limitou a 

referido extrato de restrição, além de fotocópia de documentos pessoais e 

comprovante de residência. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o 

contrato em nome da autora, documento este datado de 11/01/2016 que 
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apresenta assinatura semelhante à disposta nos documentos pessoais da 

requerente que diga-se foi o mesmo apresentado quando da contratação 

do serviço. Bem como apresentou ainda a reclamada a fatura em nome da 

autora que consorciado com a comprovação material da contratação do 

serviço atestam a utilização dos serviços contratados a ponto de justificar 

a cobrança levada a registro nos órgãos de proteção ao crédito. 

Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações 

trazidas pela requerida, apresentando todos os dados pertinentes, além 

do que o autor não apresentou impugnação, assim não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da 

prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 

que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débitos 

pendentes de quitação. Assim, a empresa requerida comprova que houve 

a contratação das linhas pelo autor, não existindo assim qualquer falha na 

prestação dos serviços. Houve impugnação simples por parte da 

requerente. Dessa forma restou comprovada a existência da relação 

jurídica entre as partes e que de fato, a parte autora contratou os serviços 

da reclamada, sendo a cobrança devida. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Diante desse quadro fático o reclamante sequer 

manifestou em relação ao contrato juntado pela reclamada. A conduta do 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. O reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo 

em vista, que na inicial o reclamante alega desconhecer o contrato 

efetivado com a reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa 

com objetivo de enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 

do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo 

reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador 

a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo 

aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão 

falsa e tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial feitos por CATARINA GONCALVES 

em desfavor de SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR PEREIRA EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000560-31.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JUNIOR CEZAR PEREIRA 

EGUES REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida 

que o autor alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma jamais 

ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse a justificar a 

negativação no importe de R$ 489,15( quatrocentos e oitenta e nove reais 

e quinze centavos). Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação referida, bem como a condenação da 

requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência de 

preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme relatório de faturas pelo número de telefone do autor 67 

3321-2654, juntado na contestação, contudo o contrato restou cancelado 

por inadimplência no valor exato da negativação existente no extrato do 

SPC encartado pelo próprio autor, que comprovam a legitimidade da 
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cobrança e o lançamento do nome da parte autora nos órgãos restritivos 

ao crédito. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica 

das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao 

débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido 

junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado pela parte reclamada, 

de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

No que tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial 

contratação via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo 

assim a requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a 

jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JUNIOR CEZAR PEREIRA 

EGUES em desfavor da OI S.A. Na forma da fundamentação supra, OPINO 

pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006551-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUBANK S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000739-62.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUBANK S.A PROJETO DE SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que o autor alega desconhecer sua origem, tendo em vista que 

afirma jamais ter utilizado os serviços do Banco reclamado a ponto de 

justificar as negativações nos valores de R$ 206,00(duzentos e seis 

reais) e R$1.350,00(hum mil e trezentos e cinquenta reais). Pugnando ao 

final, pela declaração de inexistência do débito e do contrato que originou 

a negativação referida, bem como a condenação da requerida a 

reparação por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A 

Preliminar de Incompetência, não merece guarida devendo ser rejeitada, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 3. Superada a preliminar e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão é Improcedente. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 
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uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção, mas a parte 

Reclamada suscitou preliminar de incompetência dos juizados ante a 

necessidade de realização de perícia grafotécnica para a averiguação da 

veracidade da assinatura, ocorre que própria reclamada trouxe aos autos 

outras provas contundentes de que a parte autora contratou com a 

reclamada o debito discutido na inicial. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi 

indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito. 

O requerido contesta, informando que os débitos ensejadores das 

negativações, são decorrentes de um contrato pelo LIS e Tarifa AD, que 

foram renegociadas um sob medida nº 0572110534, no valor de 

R$325,65(trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), 

este parcelado em 20x de R$ 16,28(dezesseis reais e vinte e oito 

centavos),o outro sob medida nº 0341655282, no valor de R$ 2.161,01( 

dois mil e cento sessenta e um reais e um centavo), parcelado em 20x de 

R$ 108,05(cento e oito reais e cinco centavos), ambos realizados pelo 

requerente em 29/01/2013, através da conta38606-4, agencia 0527, 

aberta pelo próprio requerente em março de 2011 por meio de contrato 

assinado, que apresenta assinatura idêntica à disposta nos documentos 

pessoais apresentando quando do ingresso da demanda e na procuração 

de outorga de poderes ao seu patrono nesta causa que comprovam por 

assim a existência de relação jurídica a amparar o débito apontado. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações 

trazidas pelo requerido, apresentando todos os dados pertinentes, além 

do que a autora não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as 

alegações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte autora deveria, 

quando da impugnação trazer aos autos comprovação do que ali alegou 

fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Novo Estatuto 

Processual Civil de 2015 em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de 

referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si 

só à certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja 

carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA 

PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu 

direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal 

ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se 

provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, 

Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Não merece acolhimento, portanto o pleito de 

indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que 

existe contrato entre as partes com débitos pendentes de quitação. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, irrefutavelmente, 

de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. O oferecimento de pedido contraposto por pessoa 

jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela 

Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa 

jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa 

própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema 

em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto seria admitir 

que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso com o 

microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 

2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por LUIZ 

SANTANA DA SILVA em desfavor de BANCO ITAUBANK S.A. Ademais, 

OPINO pelo indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha 

convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade 

processual para litigar nos juizados especiais. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MENDES ANASTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000786-36.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ROSANA MENDES 

ANASTACIO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que a autora alega desconhecer sua origem, haja visto que 

afirma jamais ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse 

a justificar a negativação no importe de R$87,94(oitenta e sete reais e 

noventa e quatro centavos). Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência 

de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete a 

autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 
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impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme relatório de faturas pelo número de telefone da autora nº 65 

99636-9077 contratado em 04/07/2014 juntado na contestação, contudo o 

contrato restou cancelado por inadimplência no dia 14/02/2015, no valor 

exato da negativação existente no extrato do SPC encartado pelo próprio 

autor, que comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação 

posta da exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos 

pela parte reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não 

foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão 

do ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ROSANA MENDES 

ANASTACIO em desfavor da VIVO S.A. Na forma da fundamentação 

supra, OPINO pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 

80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula 

nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido 

contraposto. Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, 

que trata da capacidade processual para litigar nos juizados especiais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010870-45.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010870-45.2015.8.11.0006 REQUERENTE: MARIO MOURA DA SILVA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei nº. 9.099/95. O 

Reclamante requereu a desistência do feito (Id 8145720). O Enunciado 90 

do FONAJE, estabelece in verbis: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento.” Assim sendo, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado pelo reclamante, para fins do artigo 200, parágrafo único do 

Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Código de Processo Civil. Sem custas (arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006552-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DO CARMO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000766-45.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LETICIA PEREIRA BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos 

nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por débito no importe de R$ 

243,98(duzentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos) o qual 

afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato 

para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Ao final a requerente pugnou pelo provimento para a 

retirada de seus dados das listas de inadimplentes, bem como pela 

declaração de inexistência do débito, além de condenação da Requerida a 

reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de improcedência. Não há dúvida acerca da existência da restrição 

do nome da requerente junto ao órgão de proteção ao crédito, porquanto 

tal situação vem assentada pelo extrato de negativação juntado na 

exordial, indicando a existência de débitos da requerente em favor da 

requerida. Verifico dos autos que a documentação apresentada pela 

requerente se limitou a referido extrato de restrição, além de fotocópias do 

documento pessoal de RG e procuração “ Ad Judicia”. Já de outro tanto, a 

par te  requer ida t rouxe o  cont ra to  no processo n º 

1000765-60.2017.811.0006 – Termos de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP e Contratos de Permanência por Beneficio, datados de 

24/09/2013 com assinaturas idênticas à disposta no documento pessoal 

da autora e na procuração de outorga de poderes ao seu patrono. 

Ressaltando ainda que o documento apresentado quando das 

contratações foi o mesmo apresentado pela autora quando do ingresso da 

presente exordial que comprovam por assim a existência da relação 

jurídica a amparar o débito apontado. Referidos documentos se traduzem 

em provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, destaco que o autor 

afirma não possuir qualquer serviço contratado junto à reclamada, no 

entanto sequer apresentou provas que pudessem vir a atestar suas 

alegações. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil 

em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir 

que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em 

referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos 

na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Diante desse quadro fático o reclamante sequer 

manifestou em relação ao contrato juntado pela reclamada. A conduta do 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. O reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo 

em vista, que na inicial o reclamante alega desconhecer o contrato 

efetivado com a reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa 

com objetivo de enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 

do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo 

reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador 

a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo 

aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão 

falsa e tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por LETICIA PEREIRA BARBOSA em desfavor 

de VIVO S/A. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação 

do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento 

de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das custas 

processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da 

Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004718-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUPIRA APARECIDA DE SOUZA SOARES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1004718-32.2017.8.11.0006 AUTOR: JUPIRA APARECIDA DE SOUZA 

SOARES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que JURUPIRA APARECIDA 

DE SOUZA SOARES ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer com 

pedido de Tutela Específica, em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES e 

ESTADO DE MATO GROSSO, onde busca o fornecimento de medicamento 

(Enoxaparina Sódica - Clexame) não incorporado pelo Sistema Único de 

Saúde – SUS, consoante parecer técnico no NAT. (Id 9386223) O Superior 

Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº. 1657156/RJ, de Relatoria do 

Ministro Benedito Gonçalves, por meio de uma proposta de afetação, 

determinou a suspensão, em todo território nacional, dos processos 

pendentes, individuais e coletivos, onde a referida controvérsia esteja 

estabelecida. “ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO 

ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA 

OBRIGATORIEDADE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO 

INCORPORADOS AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DO 

SUS. 1. Delimitação da controvérsia: obrigatoriedade de fornecimento, pelo 

Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria n. 2.982/2009 do 

Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais). 2. 

Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 

(art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24, de 28/09/2016)” 

Assim sendo, determino a SUSPENSÃO do processamento do feito, nos 

termos do artigo 1.037, inciso II do CPC, até o pronunciamento definitivo do 

STJ. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

ANTUNES Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000275-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA YASMIM SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000275-38.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MAYARA YASMIM SILVA 

GUIMARAES REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA, CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Cuida-se de reclamação em que a autora lega a 

existência de falha na prestação de serviços por parte das requeridas 

que indevidamente teria se posto a cobrar da requerente por supostos 

seguros emprego premiável e proteção pessoal ambos não contratados, e 

ainda por encargos e juros contratuais não devido nas faturas do cartão 

CALCARD, e pelas requeridas terem feito a inscrição indevida dos dados 

da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito no valor de R$ 

33,87(trinta e três reais e oitenta e sete centavos). Ao final a autora 

pugnou pela condenação das reclamadas a restituição em dobro dos 

valores pagos indevidamente, bem como em dano morais devidos a 

inclusão indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. É a 

suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença.Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2.As reclamadas 

apresentaram defesa arguindo, em preliminar a falta de interesse 

processual de agir da parte reclamante a qual não merece guarida, haja 

vista que o art. 17 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que “Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo 

condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o 

interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna pelo pagamento 

de indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do 

débito levado a registro nos órgãos de proteção ao crédito e a restituição 

em dobro do valor pago referente aos seguros não contratados e 

encargos e juros não devidos , dessa forma, entendo que o interesse de 

agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento 

da ação para buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a 

preliminar. 3. Superada a preliminar e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de Improcedência. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pelo requerente se limitou a referido extrato 

de negativação, além da fotocopia do documento pessoal e das faturas 

pagas com atraso, e menos o comprovante do pagamento da fatura que 

ensejou a negativação. Já de outro tanto, a parte requerida 

trouxe/apresentou o Termo de adesão ao cartão de crédito da própria 

demandada, além do comprovante de aquisição/compra dos produtos 

adquiridos(seguro emprego premiável e seguro proteção pessoal) e que 

comprovam a compra que é objeto da presente demanda que apresentam 

assinaturas idênticas à disposta nos documentos pessoais da requerente, 

bem como na procuração e nas declarações em anexo a inicial que 

comprovam por assim que a existência de relação contratual com débito 

pendente por ter pago as faturas com atraso, conforme atestam as 

faturas em anexo que estão aptas a justiçar a restrição creditícia em 

apreço. Ressalto ainda que a reclamante não trouxe qualquer contraprova 

hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa, haja vista 

que aduziu não ter realizado a aquisição em destaque e que 

desconheceria a origem destes, no entanto nada juntou que comprove 

suas alegações. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto 

Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A 

informação sobre a cobrança dos seguros está clara no contrato emitido 

pelas reclamadas, não se verificando nenhuma irregularidade ou 

descumprimento no dever de informação. Deve ser refutada a alegação 

de venda casada, uma vez que não há comprovação de que houve 

obrigatoriedade na contratação do seguro, ou que este tenha sido firmado 

como condição para efetivação do financiamento. Como se sabe, o direito 

à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de 

três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Desta feita, vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência dos pedidos em seu desfavor. De outro 

tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Não merece acolhimento, portanto o pleito de 
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indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que 

existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil de 2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

iniciais feitos por MAYARA YASMIM SILVA GUIMARAES em desfavor da 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e 

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALI FARIA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000725-78.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ROSALI FARIA LOBO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que a autora alega desconhecer sua origem, haja visto que 

afirma jamais ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse 

a justificar a negativação no importe de R$129,09 (cento e vinte e nove 

reais e nove centavos). Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito o pedido 

da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pelas Requeridas. 3. Superada a preliminar e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de 

Processo Civil que estabelece que compete a autora provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como 

ponto central da demanda que nunca ajustou contrato de telefonia móvel 

com a parte reclamada, pugnando pela desconstituição do débito e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação e utilização pela autora conforme histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes 

pelo terminal móvel de número 65 99679-2313, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo restou cancelado por 

inadimplência, no valor exato da negativação existente no extrato do SPC 

encartado pela própria autora, que comprovam a legitimidade da cobrança 

e o lançamento do nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. 

Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica das provas 

produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao débito 

indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido 

junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado pela parte reclamada, 

de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

No que tange à ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial 

contratação via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo 

assim a requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a 

jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 
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vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ROSALI FARIA LOBO em 

desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. Ademais, OPINO pelo indeferimento 

do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 

9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos juizados 

especiais. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação do 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das custas 

processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da 

Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001149-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ARAUJO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Processo: 1001149-23.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por CLAUDIO 

ARAUJO DE MOURA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que a parte promovente é locadora 

de um imóvel onde iria abrir um estabelecimento comercial com 

inauguração prevista para dia 17/02/17. Aduz que recebeu a fatura de 

energia elétrica do local no valor de R$ 1.356,53 (mil trezentos e cinquenta 

e seis reais e cinquenta e três centavos), valor esse que não condiz com 

a realidade, pois não existem equipamentos suficientes que consomem 

tanta energia elétrica, e em contato com a requerida, não obteve resposta 

satisfativa, pois continua a ser cobrado pelo valor exorbitante, e com risco 

de corte do fornecimento de energia. A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

7260952), e embora o patrono do autor tenha informado que a ausência 

seria justificada com atestado médico a ser juntado posteriormente, tal 

juntada não foi efetuada. Sendo assim, não consta nos autos qualquer 

justificativa para a ausência do autor. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo a 

antecipação de tutela concedida. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006554-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID WERLEN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000558-61.2017.8.11.0006 REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que a autora alega desconhecer sua origem, haja visto que 

afirma jamais ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse 

a justificar a negativação no importe de R$629,10(seiscentos e vinte e 

nove reais e dez centavos). Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência 

de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete a 

autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 
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se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal fixo de número 65 3624-9002, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor exato da negativação 

existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por CRISTIANE APARECIDA 

NASCIMENTO em desfavor da OI MÓVEL S/A. Ademais, OPINO pelo 

indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 

8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos 

juizados especiais. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010667-88.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VARGAS GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo: 8010667-88.2012.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. Versam os 

autos sobre Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c. 

Responsabilidade Civil, Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada 

proposta por MARIANA VARGAS GARCIA em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A, em que a autora alega que teve seu nome inserido 

indevidamente no cadastro de devedores por lançamento efetuado pela 

requerida. Os autos encontram-se em fase de cumprimento de sentença, 

que julgou procedente os pedidos da autora para declarar a inexistência 

de relação jurídica entre as partes e excluir imediatamente o nome do autor 

do cadastro negativo de crédito, bem como condenar a 

empresa-reclamada a pagar a título de danos morais à parte Autora o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), Compulsando os autos, verifica-se 

no Evento Id. nº 5898146 que as partes transigiram, visando pôr fim à 

demanda. Assim, considerando que o processo deve ser entendido como 

meio e não como forma de se atingir o direito postulado, pelo que o 

Judiciário deve buscar, sempre, atingir o direito material controvertido, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Determino o imediato 

levantamento dos valores. Com fundamento no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se os autos. Sem custas e honorários, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada 
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para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006556-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZAMARA LOPES DA SILVA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESENIA LOPEZ PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1000702-35.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JOSENIA LOPES PARABA em 

desfavor de BANCO ITAUCARD S.A, alegando que ao tentar fazer uma 

compra no comércio em Cuiabá descobriu que o Requerido havia inserido 

seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 

401,70 (quatrocentos e um Reais e setenta centavos). Todavia, a 

inscrição é indevida porque não celebrou nenhum contrato com o 

Requerido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua contestação, o Requerido alega que a autora 

contratou cartão de crédito em 13.08.2012, bem como cartão adicional no 

nome de Marileide Lopes Paraba. Realizou o pagamento das faturas por 

dez meses, depois restou inadimplente. O Requerido apresentou faturas 

do referido cartão, nas quais há histórico de pagamento realizado pela 

parte autora por vários meses subsequentes, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. O Requerido demonstra nos autos a 

relação contratual entre as partes através de seu sistema, método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citação relação jurídica. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON TATSUMI KOGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1000756-98.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por EVERTON TATSUMI KOGA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar abrir um 

crediário no comércio local, descobriu que a Requerida havia inserido seu 

nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 233,38 

(duzentos e trinta e três Reais e trinta e oito centavos). Entretanto, não 

reconhece a dívida em questão, razão pela qual a inscrição é indevida. 

Ademais, não foi previamente notificado quanto à inscrição. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 
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48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. No que tange à ausência de contrato assinado 

pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Concernente ao dever de prévia 

notificação da inscrição no cadastro restritivo, é assente na jurisprudência 

que trata-se de dever do órgão mantenedor: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE 

DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do 

consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão restritivo de 

crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. 

Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por notificar 

previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por 

instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, 

Publicado no DJE 02/09/2015) Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010878-56.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BEPPU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010878-56.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL c/c pedido de TUTELA ANTECIPADA proposta por 

CELSO BEPPU em face de OI S/A, em que a parte autora alega que é titular 

de uma linha telefônica (65) 3223-7716, linha esta adquirida com a 

empresa Promovida, no entanto, o Autor foi surpreendido com a 

interrupção parcial dos serviços de telefonia disponibilizados pela 

Requerida indevidamente. Foi prolatada sentença julgando procedente o 

pedido do autor e condenando a requerida ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais. Compulsando 

detidamente os autos verifica-se que a Reclamante foi devidamente 

intimada (Evento Id. nº 8186802), para requerer o que de direito em cinco 

dias, sob pena de arquivamento, contudo, quedou-se silente, deixando 

transparecer que a prestação jurisdicional que outrora vindicada não mais 

lhe interessa. Desta feita, dessume-se do comando do artigo 485, inciso III, 

do CPC, que o comportamento da espécie enseja a extinção do processo. 

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001163-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILO PIRES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001163-07.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EVANILO PIRES DE MORAES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrições 

indevidas dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida que o autor alega desconhecer sua origem, tendo em 

vista que afirma não possuir qualquer débito junto a reclamada a ponto de 

justificar a negativação no importe de R$ 6.130,56(seis mil e cento e trinta 

reais e cinquenta e seis centavos). Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

condenação da requerida a reparação por danos morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A preliminar de ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, se confunde com o mérito da 

presente demanda devendo por assim com esse ser analisado. 3. 

Superada a preliminar e por não vislumbrar ser necessária à produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão é 

Improcedente. Verifico dos autos que a documentação apresentada pela 

requerente se limitou a referido extrato de negativação, além de fotocópia 

do documento pessoal, procuração Ad Judicia e declarações. Já de outro 

tanto, a parte requerida trouxe o instrumento do contrato em nome do 

autor, sendo a Proposta de adesão ao um empréstimo consignado através 

do INSS no valor de R$6.102,36, parcelado em 60 X de R$ 179,74(cento e 

setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), feito em 18/06/2014, 

com assinatura idêntica a disposta nos documentos pessoais 

apresentados na inicial que comprova por assim a existência da relação 
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jurídica a amparar o débito apontado nas restrições em apreço, bem como 

igualmente foi apresentado levantamento da utilização do cartão. 

Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações 

trazidas pela requerida, apresentando todos os dados pertinentes, além 

do que a autora não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as 

alegações trazidas na peça de defesa, haja vista que aduziu o débito ser 

indevido, no entanto nada juntou que comprove suas alegações. Acerca 

do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 

que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desta feita, vale 

referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida 

em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência dos pedidos em seu desfavor. 

De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Não merece acolhimento, portanto o pleito de 

indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que 

existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, irrefutavelmente, 

de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos iniciais feitos por EVANILO PIRES DE MORAES em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S/A. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIAO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001655-96.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SIMIAO ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG PROJETO DE SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por 

débito no importe de R$1.452,50(hum mil e quatrocentos e cinquenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Sendo que o autor alega desconhecer sua 

origem, haja vista que afirma jamais ter contraído dívida ou que tivesse 

utilizado serviços do Banco reclamado a ponto de justificar a restrição em 

apreço. Por fim, a requerente pugnou pela condenação do Banco 

reclamado ao indébito dos descontos promovidos em sua folha salarial de 

forma corrigida, além da reparação á título de danos morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A Preliminar de Incompetência, não 

merece guarida devendo ser rejeitada, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Rejeito o pedido de decretação de revelia formulado pela autora 

tendo em vista que na carta de preposição juntada na audiência de 

conciliação consta sim o poder para a/o preposto/a transigir. 3. Superada 

as preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece juízo 

de IMPROCEDÊNCIA. Afirma o reclamante que a empresa reclamada 

negativou seu nome indevidamente. O Banco em sua peça de defesa 

aduziu em síntese que o reclamante firmou contrato de empréstimo 

consignado, em 27/03/2013, de numero 231233157, no valor total 

financiado de 1.329,28), a ser pago em 58 (cinquenta e oito) parcelas de 

R$41,50(quarenta e um reais e cinquenta centavos), conforme cédula de 

crédito bancário. Referidos documentos se traduzem em provas a 

socorrer as alegações trazidas pelo Banco requerido, apresentando todos 

os dados pertinentes, além do que a autora não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou (que não possui qualquer débito) fato que 

inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Novo Estatuto Processual 

Civil de 2015 em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Não merece acolhimento, portanto o pleito de 

indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que 

existe contrato entre as partes com débitos pendentes de quitação. Diante 

desse quadro fático o reclamante sequer manifestou em relação ao 
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contrato juntado pela reclamada. A conduta do reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. Explico. O reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo em vista, que na inicial 

o reclamante alega desconhecer o contrato efetivado com a reclamada, 

promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o 

julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I do 

NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por SIMIAO 

ANTONIO DOS SANTOS e em desfavor de BANCO BMG. Por pertinência, 

OPINO ainda pela REVOGAÇÃO da LIMINAR CONCEDIDA no ID 5052598 

Na forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação do 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das custas 

processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da 

Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE APARECIDA LINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000633-03.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JULIANE APARECIDA LINA DA 

SILVA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS alegando a parte 

reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos 

órgãos de proteção ao crédito por débito ao qual alega desconhecer sua 

origem, posto que afirma jamais ter adquirido qualquer serviço da 

reclamada a ponto de justificar a restrição no valor de R$ 

336,09(trezentos e trinta e seis reais e nove centavos). Ao final o 

requerente pugnou pelo provimento de declaração de inexistência da 

restrição objeto desta demanda, bem como pela condenação da Requerida 

a reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A 

Preliminar de Incompetência, não merece guarida devendo ser rejeitada, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 3. Superada a preliminar e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4.No mérito a pretensão merece Juízo de Improcedência. Não há 

dúvida acerca da existência da restrição do nome do requerente junto ao 

órgão de proteção ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo 

extrato de restrição juntado na exordial, indicando a existência de débito 

da autora em favor da requerida. Verifico ainda dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópia de documentos pessoais e comprovante 

de residência. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o contrato e a 

nota de retirada de mercadoria em nome da autora, documento este 

datado de 30/09/2016 que apresenta assinatura semelhante à disposta 

nos documentos pessoais da requerente que diga-se foi o mesmo 

apresentado quando da contratação do serviço. Bem como apresentou 

ainda a reclamada a nota das mercadorias recebidas em nome da autora 

que consorciado com a comprovação material da contratação do serviço 

atestam a utilização dos serviços contratados a ponto de justificar a 

cobrança levada a registro nos órgãos de proteção ao crédito. Referidos 

documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas 

pela requerida, apresentando todos os dados pertinentes, além do que o 

autor não apresentou impugnação, assim não trouxe qualquer contraprova 

hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte 

autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos comprovação do 

que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o 

Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 que: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada 

deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto 

ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débitos 

pendentes de quitação. Houve impugnação simples por parte da 

requerente. Dessa forma restou comprovada a existência da relação 

jurídica entre as partes e que de fato, a parte autora contratou os serviços 

da reclamada, sendo a cobrança devida. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial feitos por JULIANE APARECIDA 

LINA DA SILVA em desfavor de NATURA COSMÉTICOS S.A. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 
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o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006559-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001212-48.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RODRIGO SILVA DE MORAES 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que o autor alega desconhecer sua origem, haja visto que 

afirma jamais ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse 

a justificar a negativação no importe de R$ 28,62 (vinte e oito reais e 

sessenta e dois centavos). Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Inicialmente opino 

pela retificação do polo passivo, conquanto observo a empresa SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA foi incorporada pela SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA LTDA, em razão de Operação de Incorporação, aprovada em 

Assembleia Geral da Incorporadora na em 09/01/2017,motivo pelo qual 

deve ser retificada, passando a constar exclusivamente SKY SERVIÇOS 

DE BANDA LARGA LTDA. A requerida suscitou preliminar ausência de 

comprovante de endereço em nome da autora. Contudo, ainda que a parte 

autora precisasse juntar comprovante de endereço em seu nome, verifico 

que a contestação trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o 

mérito do feito no estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente 

preliminar. 3. Superada a preliminar e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A Reclamada por sua vez em 

sede de sua contestação aduziu a regularidade da negativação, tendo em 

vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome do autor nº.139697503, e possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por 

sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis 

que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de consumo 

conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para a 

convicção do juízo. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido 

junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado pela parte reclamada, 

de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

No que tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial 

contratação via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo 

assim a requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a 

jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 
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meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por RODRIGO SILVA DE 

MORAES em desfavor da SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO PLACIDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000636-55.2017.8.11.0006 REQUERENTE: AMARILDO PLACIDO PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Na presente reclamação, designada a 

sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimado, 

vide sua intimação na pessoa de seu advogado, deixou de comparecer à 

solenidade. Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentado sua contestação, inclusive juntando documentos que 

comprovam a contratação que geraram as dívidas em cobrança –, 

comprovando a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do 

débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE, após a alteração de 

sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, dispõe 

que “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A alteração do enunciado 

acima disposto decorre, fato de conhecimento comum, de que no exercício 

da jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou não comparecem a 

audiência de conciliação logo após apresentação da contestação 

comprovando a relação jurídica entre requerente e requerida. No contexto 

dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de 

documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, 

documentos esses devidamente assinados pela parte requerente 

demonstrando, assim, que a negativação é legítima. É a suma do 

essencial. O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme 

constou no termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se 

fez presente, conquanto regularmente intimado. A consequência é a 

extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 

51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte 

decisão: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM 

DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a origem do débito, silente restou, e ainda não compareceu à 

audiência de conciliação sem apontar sequer um motivo plausível. Desta 

forma, conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas 

provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis 

que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não 

tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 

apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que 

deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação da reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. 

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2.º, da Lei n.º 9.099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. Preclusas as vias recursais, arquiva-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 
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Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BRUNO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001217-70.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FABIO BRUNO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A PROJETO DE SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que o autor alega desconhecer sua origem, tendo em vista que 

afirma jamais ter utilizado os serviços do Banco reclamado a ponto de 

justificar a negativação no valor de R$ 173,00(cento e setenta e três 

reais). Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito e do 

contrato que originou a negativação referida, bem como a condenação da 

requerida a reparação por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. A Preliminar de Incompetência, não merece guarida 

devendo ser rejeitada, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos 

autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 3. 

Superada a preliminar e por não vislumbrar ser necessária à produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão é 

Improcedente. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção, mas a parte Reclamada suscitou preliminar de incompetência 

dos juizados ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica 

para a averiguação da veracidade da assinatura, ocorre que própria 

reclamada trouxe aos autos outras provas contundentes de que a parte 

autora contratou com a reclamada o debito discutido na inicial. Pleiteia a 

parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito. O requerido contesta, informando que os débitos ensejadores das 

negativações, são decorrentes de um cartão de credito Itaucard Múltiplo 

Mastercard Brasil nº 512363......642 adquirido pelo autor em 13/12/2008, 

que sua divida da fatura foi renegociada sob medida nº. 068785674, no 

valor de R$491,81(quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e um 

centavos), este parcelado em 3x de R$163,93(cento e sessenta e três 

reais e noventa e três centavos), realizada pelo requerente em 

14/03/2014, por meio de contrato assinado, que apresenta assinatura 

idêntica à disposta nos documentos pessoais apresentando quando do 

ingresso da demanda e na procuração de outorga de poderes ao seu 

patrono nesta causa que comprovam por assim a existência de relação 

jurídica a amparar o débito apontado. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte requerente. Referidos documentos se 

traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas pelo requerido, 

apresentando todos os dados pertinentes, além do que a autora não 

trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na 

peça de defesa. Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação 

trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca 

do ônus da prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em 

seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débitos 

pendentes de quitação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 

2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por FABIO 

BRUNO DOS SANTOS em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A. Ademais, 

OPINO pelo indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha 

convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade 

processual para litigar nos juizados especiais. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 
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da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000626-11.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SUELI DE SOUSA REQUERIDO: 

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO em que a parte reclamante alega 

que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito por débito ao qual alega desconhecer, posto que 

afirma jamais ter adquirido qualquer serviço da reclamada a ponto de 

justificar a restrição no valor de R$ 251,06(duzentos e cinquenta e um 

reais e seis centavos). Ao final a requerente pugnou pelo provimento de 

declaração de inexistência da restrição objeto desta demanda, bem como 

pela condenação da Requerida a reparação por danos morais. É a suma 

do essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Ante a ausência de preliminares e por 

não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. 3. No mérito a pretensão merece Juízo de Improcedência. O 

presente caso não é uma típica relação de consumo, pois as partes não 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, no entanto o Código 

de Defesa do Consumidor - CDC proteja o consumidor final, mas também o 

hipossuficiente em uma relação assim é perfeitamente possível vislumbrar 

hipossuficiência e vulnerabilidade na profissional revendedora de 

cosméticos diante do poder da empresa multinacional voltada para a 

química dos cosméticos. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação 

do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. 

Não há dúvida acerca da existência da restrição do nome do requerente 

junto ao órgão de proteção ao crédito, porquanto tal situação vem 

assentada pelo extrato de restrição juntado na exordial, indicando a 

existência de débito da autora em favor da requerida. Verifico ainda dos 

autos que a documentação apresentada pelo requerente se limitou a 

referido extrato de restrição, além de fotocópia de documentos pessoais e 

comprovante de residência. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o 

contrato em nome da autora, documento este datado de 03/01/2013 que 

apresenta assinatura semelhante à disposta nos documentos pessoais da 

requerente que diga-se foi o mesmo apresentado quando da contratação 

do serviço. Bem como apresentou ainda a reclamada a fatura em nome da 

autora que consorciado com a comprovação material da contratação do 

serviço atestam a utilização dos serviços contratados a ponto de justificar 

a cobrança levada a registro nos órgãos de proteção ao crédito. 

Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações 

trazidas pela requerida, apresentando todos os dados pertinentes, além 

do que o autor não apresentou impugnação, assim não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da 

prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 

que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débitos 

pendentes de quitação. Assim, a empresa requerida comprova que houve 

a contratação das linhas pelo autor, não existindo assim qualquer falha na 

prestação dos serviços. Houve impugnação simples por parte da 

requerente. Dessa forma restou comprovada a existência da relação 

jurídica entre as partes e que de fato, a parte autora contratou os serviços 

da reclamada, sendo a cobrança devida. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Diante desse quadro fático o reclamante sequer 

manifestou em relação ao contrato juntado pela reclamada. A conduta do 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. O reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo 

em vista, que na inicial o reclamante alega desconhecer o contrato 

efetivado com a reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa 

com objetivo de enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 

do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo 

reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador 

a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo 

aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão 

falsa e tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial feitos por SUELI DE SOUSA em 

desfavor de SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 
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ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM BERG CANDIDO PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001690-56.2017.8.11.0006 REQUERENTE: WILLIAM BERG CANDIDO 

PIMENTA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que o autor alega desconhecer sua origem, tendo em vista que 

afirma jamais ter utilizado os serviços do Banco reclamado a ponto de 

justificar a negativação no valor de R$ 396,00(trezentos e noventa e seis 

reais). Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito e do 

contrato que originou a negativação referida, bem como a condenação da 

requerida a reparação por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. A Preliminar de Incompetência, não merece guarida 

devendo ser rejeitada, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos 

autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 3. 

Superada a preliminar e por não vislumbrar ser necessária à produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão é 

Improcedente. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção, mas a parte Reclamada suscitou preliminar de incompetência 

dos juizados ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica 

para a averiguação da veracidade da assinatura, ocorre que própria 

reclamada trouxe aos autos outras provas contundentes de que a parte 

autora contratou com a reclamada o debito discutido na inicial. Pleiteia a 

parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito. O requerido contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de um crediário automático nº 02360344-2, no 

valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), realizado pelo requerente em 

20/09/2012, através da conta 37702-2, agencia 0527, aberta pelo próprio 

requerente em 01/10/2010 por meio de contrato assinado, que apresenta 

assinatura idêntica à disposta nos documentos pessoais apresentando 

quando do ingresso da demanda e na procuração de outorga de poderes 

ao seu patrono nesta causa que comprovam por assim a existência de 

relação jurídica a amparar o débito apontado. Aduz, que a negativação é 

legítima, ante a inadimplência da parte requerente. Referidos documentos 

se traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas pelo requerido, 

apresentando todos os dados pertinentes, além do que a autora não 

trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na 

peça de defesa. Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação 

trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca 

do ônus da prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em 

seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débitos 

pendentes de quitação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 

2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por WILLIAM 

BERG CANDIDO PIMENTA em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A. Ademais, 

OPINO pelo indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha 

convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade 

processual para litigar nos juizados especiais. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-39.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRINO MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000650-39.2017.8.11.0006 REQUERENTE: BRUNO ALEXANDRINO 

MATIAS DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que o autor alega desconhecer sua 

origem, tendo em vista que afirma jamais ter utilizado os serviços do 

Banco reclamado a ponto de justificar a negativação no valor de R$ 

1.245,00(hum mil e duzentos e quarenta e cinco reais). Pugnando ao final, 

pela declaração de inexistência do débito e do contrato que originou a 

negativação referida, bem como a condenação da requerida a reparação 

por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para 

a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A 

Preliminar de Incompetência, não merece guarida devendo ser rejeitada, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 3. Superada a preliminar e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão é Improcedente. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção, mas a parte 

Reclamada suscitou preliminar de incompetência dos juizados ante a 

necessidade de realização de perícia grafotécnica para a averiguação da 

veracidade da assinatura, ocorre que própria reclamada trouxe aos autos 

outras provas contundentes de que a parte autora contratou com a 

reclamada o debito discutido na inicial. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi 

indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito. 

O requerido contesta, informando que o débito ensejador da negativação, 

é decorrente de um cartão de crédito Itaucard Múltiplo Mastercard Brasil nº 

512363......0837 adquirido pelo autor em 19/03/2009, que sua divida da 

fatura foi renegociada sob medida nº.0482245923, no valor de 

R$1.831,67(hum mil e oitocentos e trinta e um reais e sessenta e sete 

centavos), este parcelado em 3x de R$610,55(seiscentos e dez reais e 

cinquenta e cinco centavos), realizada pelo requerente em 07/02/2013, 

por meio de contrato assinado, que apresenta assinatura idêntica à 

disposta nos documentos pessoais apresentando quando do ingresso da 

demanda e na procuração de outorga de poderes ao seu patrono nesta 

causa que comprovam por assim a existência de relação jurídica a 

amparar o débito apontado. Aduz, que a negativação é legítima, ante a 

inadimplência da parte requerente. Referidos documentos se traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pelo requerido, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que a autora não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da 

prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 

que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débitos 

pendentes de quitação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 

2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por BRUNO 

ALEXANDRINO MATIAS DA SILVA em desfavor de BANCO ITAUCARD 

S/A. Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido contraposto. 

Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da 

capacidade processual para litigar nos juizados especiais. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011715-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE TEOTONIO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)
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LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011715-77.2015.8.11.0006 EXEQUENTE: JULIETE TEOTONIO BATISTA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos 

autos que o débito foi devidamente quitado, sendo requerido a 

levantamento por parte do Exequente. Assim, diante da quitação do débito, 

deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. 

Proceda-se ao necessário para o levantamento dos valores depositados 

nos autos ao Exequente, observando os dados informados pelo patrono 

do Autor. Posto isso, com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente EXECUÇÃO. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004301-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MIGUEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004301-79.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JAIRO MIGUEL DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES 

Vistos, etc. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com 

pedido de tutela específica, ajuizada por JAIRO MIGUEL DE ALMEIDA, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES, onde visa 

o fornecimento do suplemento alimentar “Nutri Enteral Soya”, na 

quantidade de 11 (onze) latas mensais, por tempo indeterminado, em 

razão do diagnóstico de câncer de laringe (CID-C32.3) que acomete o 

autor. A tutela de urgência foi deferida (Id 9014535) É o que merece 

registro. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão inicial 

consistia em disponibilizar fórmula enteral ao paciente/autor, em razão de 

sua patologia. Ocorre que, no curso da ação cominatória, sobreveio a 

informação do seu falecimento. (Id 9642877). Com efeito, tratando-se de 

ações que buscam o fornecimento de tratamento médico, direito 

personalíssimo e intransmissível, impõe-se a extinção do processo sem 

resolução de mérito. A propósito: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REEXAME NECESSÁRIO COM 

APELAÇÃO – SAÚDE – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – URGÊNCIA 

DEMONSTRADA – FALECIMENTO DA PARTE – QUESTÃO DE ORDEM – 

DIREITO INTRANSMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL 

DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO Em 

se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o 

falecimento do autor, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato 

judicial inexistente, dada a falta de pressuposto processual de existência 

do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos 

termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil”. (TJMT 

Apelação/Remessa Necessária nº 111475/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017). Desse modo, ante 

a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por 

força do artigo 485, incisos VI e IX do CPC, vejamos. “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...] VI - quando não 

concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, 

a legitimidade das partes e o interesse processual;[...] IX - quando a ação 

for considerada intransmissível por disposição legal”. Assim sendo, diante 

do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, e o 

faço nos termos do artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo 

Civil. Cumpridas as determinações supra, ARQUIVE-SE o presente 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006560-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CARLOS RAMOS DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/03/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003184-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA NATALIA PEREIRA DE JESUS ORTIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1003184-53.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JULIA NATALIA PEREIRA DE 

JESUS ORTIZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CÁCERES Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que JULIA 

NATALIA PEREIRA DE JESUS ORTIZ DO CARMO ajuizou a presente Ação 

de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Específica, em face do 

MUNICÍPIO DE CÁCERES e ESTADO DE MATO GROSSO, onde busca o 

fornecimento de medicamento (Enoxaparina Sódica - Clexame) não 

incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, consoante parecer 

técnico no NAT. (Id 9377049) O Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial nº. 1657156/RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, por 

meio de uma proposta de afetação, determinou a suspensão, em todo 

território nacional, dos processos pendentes, individuais e coletivos, onde 

a referida controvérsia esteja estabelecida. “ADMINISTRATIVO. 

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE E FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO PROGRAMA DE 

MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DO SUS. 1. Delimitação da controvérsia: 

obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não 

contemplados na Portaria n. 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa 

de Medicamentos Excepcionais) 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 

1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda 

Regimental 24, de 28/09/2016)” Assim sendo, determino a SUSPENSÃO do 

processamento do feito, nos termos do artigo 1.037, inciso II do CPC, até o 

pronunciamento definitivo do STJ. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 214812 Nr: 2892-85.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILCIELE CATARINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 INTIMO A AUTORA DO FATO ILCIELE CATARINA DA SILVA POR MEIO DO 

SEU ADVOGADO PARA QUE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) 

HORAS COMPAREÇA NESTE JUÍZO PARA COMPROVAR O CUMPRIMENTO 

DAS PARCELAS EM ATRASO, CONFORME CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO 
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MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO FLS.21/22. 

ACORDO DE TRANSAÇÃO PENAL: 6 (SEIS) PARCELAS DE R$ 156,00 ( 

CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS), TOTALIZANDO R$ 935,00 

(NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS). ATÉ O MOMENTO APENAS 

UMA PARCELA FOI PAGA E JUNTADA NOS AUTOS, FLS. 29/30, DESSA 

FORMA, RESTANDO 05 (CINCO) PARCELAS EM ATRASO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007303-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCHINI MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

1007303-57.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LAURA FRANCESCHINI 

MACEDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CACERES DECISÃO Trata-se de pedido de penhora sobre determinada 

importância eventualmente encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras da Requerida, por meio do sistema BacenJud, em valor 

correspondente ao cumprimento da liminar deferida nos autos. Assim, 

diante da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos Requeridos, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à cumprimento da obrigação imposta. Não obstante o 

requerimento formulado pelo Estado de Mato Grosso concernente a 

suspensão do processo em razão de sua afetação ao tema 106 pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, para fins de análise em sede de 

recurso repetitivo devido ao fato de a questão apresentar caráter 

representativo de controvérsia, fato é que tal determinação não atinge as 

decisões urgentes, consoante assinalado pelo próprio relator Min. 

B e n e d i t o  G o n ç a l v e s  ( F O N T E : 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-sobre-rem%C3%A9dios-n%C3%A3

o - c o n t e m p l a d o s - p e l o - S U S :

-juiz-dever%C3%A1-analisar-pedidos-urgentes). Do mesmo modo, 

conforme previsão do estatuto processual, não há vedação para o 

cumprimento de medidas cautelares ou urgentes já deferidas, inteligência 

dos artigos 314 e 982, ambos do CPC. Diante desse cenário e com fulcro 

nos artigos 835 c/c 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo Autor e 

em consequência, na forma estabelecida pela CNGC e Provimento 

04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio de valores através do sistema 

BACENJUD tomando por base o CNPJ n. 03.507.415/0001-44, de 

titularidade do Primeiro Requerido Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 

15.971,02 (quinze mil novecentos e setenta e um reais e dois centavos). 

Com o protocolo da ordem no sistema, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se, notadamente para apresentar orçamentos atualizados 

(três), sendo certo que os valores deverão ser transferidos para a 

empresa que apresentar o menor preço e condicionada a apresentação 

de nota fiscal dos produtos e comprovantes de entrega dos medicamentos 

à parte autora. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 01 de março de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229304 Nr: 759-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,

Faculto ao Ministério Público a retificação da denúncia crime para evita-se 

tumulto processual e cerceamento de defesa, em razão de erro formal 

nela contido.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229304 Nr: 759-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,

I - Preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 41, do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no art. 

395, do CPP, RECEBO A DENÚNCIA nos termos do Artigo 625 da 

CNGC/MT, dando o denunciado MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE, como 

incurso nas condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código 

Penal.

 II - Assim, cite-se o acusado, nos termos do art. 406, do CPP, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias.

 Consigne-se que no ato da citação, o(a) Sr(a) Oficial de Justiça deverá 

indagar ao denunciado se possui advogados(as) ou se não possui 

condições financeiras para constituir profissional habilitado(a), devendo 

constar a resposta expressamente na certidão, inclusive o nome do(a) 

advogados(a), caso seja declinado.

III - Informando o denunciado a impossibilidade de contratar advogado(a), 

dê-se vista imediata à Defensoria Pública para que, no prazo legal, seja 

apresentada a resposta à acusação; caso contrário, intime-se o(a) d. 

causídico(a) apontado(a) para a mesma finalidade.

IV - Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-a e requerendo 

sua intimação quando necessário (art. 406, § 2º, do CPP).

V - Aportando a defesa aos autos, dê-se vista ao Representante do 

Ministério Público (art. 409, CPP) e, após, conclusos para os fins do art. 

411, do CPP.

VI – Defiro o pedido de fl. 131 da juntada da certidão de antecedentes 

criminais extraída do sistema SIAP/TJMT.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e, com urgência, pois, trata-se de 

réu preso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227675 Nr: 12631-82.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR TEIXEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13522/B

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

defensor do acusado para, no prazo legal, apresentar DEFESA PRÉVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227675 Nr: 12631-82.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR TEIXEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13522/B
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 Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 135/136, 

INDEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR 

MEDIDA CAUTELAR DIVERSA pleiteado pelo denunciado EDMAR TEIXEIRA 

DE PAULA e mantenho sua prisão preventiva, nos termos da decisão que 

a decretou.No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 100.Ciência 

ao Ministério Público e à ilustre Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229304 Nr: 759-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

defensor do acusado para, no prazo legal, apresentar DEFESA PRÉVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 199878 Nr: 3344-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS DA CRUZ CAMPOS, AUGUSTO CESAR 

DO ESPIRITO SANTO, DANILO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Vistos etc.

 I – Cuida-se de Pedidos de Informações do Habeas Corpus nº 

1001190-71.2018.8.11.0000 - Classe CNJ – 307, impetrado perante este 

Egrégio Tribunal pelo Dr. Saulo Fanaia Castrillon, em favor do paciente 

AUGUSTO CESAR DO ESPIRITO SANTO.

 II – Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, 

requisitadas pelo Excelentíssimo Desembargador Relator.

III – Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

acompanhado das cópias eventualmente requisitadas pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Relator, juntando-se aos autos os comprovantes 

de envio e recebimento.

IV –Após o julgamento do Habeas Corpus, transladem-se as cópias 

necessárias, caso ainda não transladadas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228557 Nr: 161-82.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYRONE COSTA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Vistos etc,

I - Da defesa escrita (CPP, Art. 396-A).

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.

II – Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05/04/2018, às 15h30 min. 

(CPP, Art. 399).

 III - Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, nesta ordem e 

interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e prolação 

de decisão (CPP, Art. 400).

IV – Requisite-se o réu.

V - Intimem-se o Ministério Público e a ilustre Defesa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228557 Nr: 161-82.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYRONE COSTA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Vistos etc;

Certificada a autenticidade, cumpra-se o Alvará de Soltura nº 41/2018 - 2ª 

Sec.Crim., advindo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, se por outro 

motivo não deva TAYRONE COSTA MENDES, devidamente qualificado nos 

autos, permanecer preso.

Saliente-se o Senhor Meirinho de que deverá, no ato da soltura, intimar o 

acusado das condições impostas, sendo advertido que o descumprimento 

das medidas cautelares importará em imediata expedição de mandado de 

prisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 162583 Nr: 10374-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA GARCIA CABREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc,

Tendo em vista que consta dos autos, duas manifestações da fase do 

Artigo 422 do CPP do Ministério Público (fls. 664 e 666), ambas datadas do 

dia 17.01.2018, com juntada na mesma data, determino que dê-se vista 

dos autos ao referido órgão para que esclareça, qual pedido deve ser 

objeto de análise por este Juízo.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 139455 Nr: 9063-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIOMAR NERES DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE HENRIQUE BARBOSA 

DA SILVEIRA - OAB:15333, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ;Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE 

COMPROMISSO, colocando-se o acusado imediatamente em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso, observando-se as disposições do 

Artigo 1.426 da CNGC/MT, devendo este ser remetido por Carta Precatória 

à comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.II - Da defesa escrita 

(CPP, Art. 396-A).O réu reserva-se para contestar as questões de mérito 

imputadas na exordial acusatória durante a instrução processual (fl. 

58).Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.Designo 

audiência de Instrução e julgamento para o dia ___/___/2018, às 

___h___min. Atente-se o meirinho que no ato do cumprimento do Alvará 

de soltura deve o acusado ser pessoalmente intimado da data da 

audiência instrutória. Intimem-se o Ministério Público e a ilustre Defesa. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 185249 Nr: 5380-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358
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 Ex Positis, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o 

acusado ALEX OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, natural de Cáceres – MT, 

nascido em 22 de março de 1997, filho de Alaire Venâncio da Silva e 

Marilene Oliveira da Silva, residente na Rua Projetada, nº 17, Bairro São 

Lourenço, município de Cáceres – MT, do delito previsto no artigo 157, §2º, 

incisos I e II do Código Penal, com arrimo no Art. 386, inciso V, do Código 

de Processo Penal, por não existir prova de ter o réu concorrido para a 

infração penal. Isento de custas. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 201685 Nr: 4499-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA, DANIEL 

DE SOUZA HERMOZA, DANIEL FERREIRA DA SILVA, ANDERSON DIAS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15.818/MT, Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc.

I - Ante a petição acostada às fls. 311, intime-se o réu DANIEL DE SOUZA 

HERMOZA acerca da renúncia do d. causídico, bem como para que 

decline o nome do novo profissional que lhe assistirá. Informando o 

denunciado a impossibilidade de contratar um profissional, dê-se vista 

imediata à Defensoria Pública para o doravante patrocínio da defesa do 

réu.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 225848 Nr: 11305-87.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAN DOUGLAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos etc,

 Preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no artigo 

395, do mesmo código processual, RECEBO A DENÚNCIA em relação ao 

delito descrito no artigo 306, “caput”, artigo 303, “caput”, c/c artigo 291, 

§1º, inciso I, e artigo 298, inciso III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, 

nos termos do artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado como incurso 

nas sanções nela imputadas.

CITE-SE o réu, nos termos do artigo 396, do indigitado “codex”, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).

Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter condições 

de constituir advogado, desde já NOMEIO o Defensor Público, atuante 

nesta Vara, para patrocinar sua defesa.

Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, do CPP.

Defiro o item “a” da cota ministerial de fl. 117.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229928 Nr: 1119-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE RICARDA PEREIRA DE SOUZA, 

THAYNARA PAULA ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos etc;

Cumpra-se conforme deprecado.

Designo audiência de Interrogatório para o dia 15 de Março de 2018 às 

13h30min.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Requisite-se.

Ciência ao M.P.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229856 Nr: 1081-56.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ...No presente caso entendo que o pedido é pertinente e merece 

acolhimento. Importante salientar, que o objetivo da supramencionada Lei 

não é favorecer as agentes, mães de crianças de até 12 anos, de forma 

desregrada, sob pena do aumento do cometimento de crimes, mas, sim, a 

real e efetiva proteção de crianças em prol de seu desenvolvimento, de 

modo que, ao analisar o pleito, o julgador deve verificar se de fato, a 

substituição pela prisão domiciliar favorecerá as crianças, o que de fato, 

acontece no presente caso. Ex Positis, conheço os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o acolho, por reconhecer a omissão, 

sanando-a nos termos da fundamentação supra e haja vista a 

aplicabilidade da substituição no caso concreto, CONCEDO A 

SUBSTITUIÇÂO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR à acusada 

GRACIELE JESUS SOUZA, nascida aos 07/11/1992, em Reserva do 

Cabaçal/MT, filha de LENNE PEDRA DE JESUS SOUZA, devendo esta se 

manter recolhida em sua residência só podendo dela ausentar-se para ir 

trabalhar no horário estabelecido (fl. 50). Nos demais casos, só poderá 

ausentar-se com autorização judicial (CPP, Art. 317). Fica a autuada 

advertida que o descumprimento da determinação acima dará ensejo ao 

restabelecimento de sua prisão preventiva (Art. 313, I do CPP). SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, ALVARÁ DE SOLTURA e TERMO 

DE COMPROMISSO em favor de GRACIELE JESUS SOUZA.Intimem-se, 

cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 226565 Nr: 11830-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPS, CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:60.332/PR

 Em ato contínuo, no caso versando, impende consignar, que não se 

encontram presentes nenhuma das causas mencionadas no art. 397 do 

CPP, de modo a ensejar a absolvição dos acusados.Ademais, nessa fase 

processual é cediço que na dúvida impera o princípio do ‘in dubio pro 

societate’, a fim de que na instrução criminal seja descortinada toda a 

verdade dos fatos em apreço.Com essas considerações, com supedâneo 

no art. 399 do CPP, designo audiência para o dia 15/03/2018 , às _14:50 

horas, que SERÁ AUDIÊNCIA UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de 

OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, 

E INTERROGATÓRIO. (art. 400 do CPP).Intime-se a todos.Requisite-se, 

caso seja necessário.Notifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Cáceres/MT, 28 de fevereiro 

de 2018.Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 226621 Nr: 11866-14.2017.811.0006
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSE DE BRITO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Vistos, etc.

Levando-se em consideração a informação retro, bem como a procuração 

de fl. 57, determino a intimação do patrono, que deverá apresentar a 

resposta à acusação no prazo legal.

 Ás providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 203060 Nr: 5292-09.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENNIS FABRICIO DA SILVA FERRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Clara Dias Nani - 

OAB:23.633, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT

 Ação penal cód. n°. 203060

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu ilustre 

representante em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, 

ofereceu denúncia contra DENNIS FABRICIO DA SILVA FERRON dando-o 

como incurso no artigo 303 c.c art. 302, § 1º, III, c/c art. 305, todos do 

Código de Trânsito Brasileiro.

Consta nos autos, que no dia 27 de março de 2016, por volta das 

01h00min, na Rua Costa Marques esquina com a Rua General Osorio, 

nesta cidade de Cáceres, o denunciado praticou lesão corporal culposa e 

deixou de prestar socorro à vítima Rafael Ferreira Sales, evadindo-se do 

local do acidente.

Segundo apurado, o denunciado trafegava em um veículo VW Santana, 

cor prata, placa CVM 6197 quando então avançou o sinal vermelho e veio 

a atingir fortemente a vítima, que pilotava uma moto Honda Titan placa NJT 

0848 e atravessava o cruzamento, com sinal verde aberto para a mesma, 

sendo lançada para cima do para-brisa do veículo do réu, e após ter caído 

ao solo, perdeu momentaneamente a consciência, recuperando-a somente 

no hospital, quando se constatou a fratura do pulso esquerdo e do 

tornozelo direito.

Após os fatos, o denunciado evadiu-se do local em prestar socorro à 

vítima, que foi socorrida por terceiro, que presenciou o ocorrido, e o 

veículo do mesmo foi localizado, abandonado, na rua Voluntários da Pátria, 

ao lado da Receita Federal, encontrando-se me seu interior, duas latinhas 

de cerveja.

A denúncia foi recebida em 17/04/2017 (fl.52).

Devidamente citado e intimado, o acusado apresentou resposta à 

acusação às fls. 56/63.

Durante a instrução processual, inquiriu-se a vítima Rafael Ferreira Sales 

(fl. 102), os policiais militares CB/PM Douglas (fl. 78) e o 2º Sgt. S. Cardoso 

(fl. 79), bem como interrogou-se o réu (fl.103) conforme gravado no Cd-R 

de fls. 80 e 104.

O representante do Ministério Público apresentou memoriais finais às 

fls.110/113, ocasião em que postulou pela procedência da ação penal.

Já os memoriais finais da defesa vieram às fls. 116/126, ocasião em que 

requereu: a) seja o acusado absolvido dos crimes a ele imputados, em 

razão da ausência de prova; b) caso não seja o entendimento, que seja 

afastada a causa de aumento prevista no §1º inciso III do art. 302, do CTB; 

c) ante a inconstitucionalidade do art. 305 do CTB, que seja absolvido, nos 

termos do art. 386, III, do CPP; d) caso não seja o entendimento, que seja 

reconhecido o bis in idem do disposto no §1º inciso III do art. 302 e art. 

305, caput, ambos do CTB, sendo por este ultimo absorvido; e) em caso 

de condenação, que seja aplicada ao pena no mínimo legal, com regime 

aberto para o cumprimento da pena.

 É o relatório. Decido.

Pretende-se neste feito, atribuir a DENNIS FABRICIO DA SILVA FERRON a 

prática do art. 303 c.c art. 302, § 1º, III, c/c art. 305, todos do Código de 

Trânsito Brasileiro.

O acusado se vê denunciado por lesão corporal culposa na direção de 

veículo automotor, bem como por deixar de prestar socorro à vitima e 

ainda, por afastar-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade 

penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

Destarte, a materialidade do delito descrito na denúncia, restou 

suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11) e 

exame de lesão corporal realizado na vítima (fls. 28/31).

Quanto à autoria, passo a analisar as provas produzidas.

A vítima, ao ser inquirida em Juízo, confirmou as declarações dada em 

sede policial e relatou que: “eu só lembro que ele furou o sinal e na hora 

que ele furou o sinal, eu bati e voei em cima da calçada (...) eu bati na 

frente do carro dele e voei e cai em cima da calçada do Bistecão e já cai 

desmaiado (...) o sinal estava aberto pra mim, eu ia reto, indo pra feira e 

ele vinha na General Osorio, descendo, ai ele furou (o sinal) e eu bati; que 

quem me socorreu foi o guarda do posto; ai nessa hora minha prima ligou 

e o guarda falou que eu tinha sofrido um acidente e ela foi pra lá (...) 

quando minha prima chegou ao local, o Dennis não estava (...) eu não 

conhecia o Dennis (...) eu acordei no hospital (...) eu me recordo que o 

sinal estava aberto pra mim (...)” (Cd-r de fl. 104).

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, sr. Sgto. Cardoso e Cb. 

Douglas, confirmaram em Juízo que, em atendimento à ocorrência, 

chegaram ao local dos fatos, mas que a vítima e condutor do veículo já 

não estavam no local, tendo uma testemunha informou que o condutor do 

automóvel prata furou o sinal vermelho vindo a causar o acidente (Cd-r de 

fl. 80).

Por fim, o denunciado, ao ser inquirido tanto em sede policial como em 

Juízo, negou a culpa na ocorrência do acidente e relatou que: “eu estava 

passando, esse sinal estava aberto pra mim, olhei pro lado, não vi nada e 

atravessei (...) quando então escutei a pancada e a batida (...) não prestei 

socorro porque minha esposa estava gravida de gêmeos, estava comigo 

no carro e começou a sentir dores na barriga e levei ela pro pronto 

socorro (...) quando eu larguei o carro ali na lateral da Receita Federal, 

peguei um taxi e fui pro pronto socorro e nisso eu peguei e liguei pro 

bombeiro e eles falaram que já tinha mandado uma viatura no local; que eu 

abandonei o carro mas desconheço que tinha latinha de cerveja; que o 

carro ficou aberto, não tranquei o carro(...) que eu não tinha bebido nesse 

dia (...)que eu sou habilitado (...) com o acidente, minha esposa teve o 

parto antecipado para o dia dois de abril” (Cd-r de fl. 104)

Eis a prova judicializada.

 No caso dos autos, inexistem dúvidas de que o réu conduzia o veículo 

automotor no dia dos fatos, conforme narrado na denúncia, e que terminou 

por colidir com a motocicleta conduzida por Rafael, que veio a sofrer 

lesões corporais. O cerne da controvérsia diz com a conduta culposa do 

réu no fato que ocasionou a lesão corporal na vítima.

 Pois bem, o crime culposo tem sido conceituado genericamente pela 

doutrina como a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz 

resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente 

previsto, que podia com a devida atenção, ser evitado.

Em que pese o lamentável acidente, as provas colhidas não permitem 

responsabilizar o acusado, eis que inexiste comprovação inequívoca do 

seu agir culposo, pois sabe-se que o crime culposo no trânsito só se 

aperfeiçoa mediante a comprovação de um agir imprudente, negligente ou 

imperito, ou seja, não basta a demonstração de que o agente dirigia o 

automóvel. É necessário, portanto, a indicação de que o fazia violando 

dever objetivo de cuidado exigido na situação concreta.

Examinando-se atentamente o conjunto probatório, tem-se por duvidosa a 

prova da culpabilidade imputada ao réu. Há duas versões sobre a 

dinâmica do acidente e as provas colhidas não apontam qual delas é a 

verdadeira, já que não há testemunhas presenciais.

Salienta-se que não restou demonstrada indubitavelmente a culpa do réu 

pelo acidente ocorrido, uma vez que as provas dos autos não são 

suficientemente esclarecedoras. Veja-se, aliás, que a prova oral a 

respeito de circunstâncias do fato limitou-se às declarações da vítima, já 

que as demais testemunhas não presenciaram o fato.

Friso, outrossim, que não é obrigação do acusado provar que não 

ultrapassou o sinal vermelho e veio a colidir com a vítima, mas sim da 

acusação provar que ele agiu dessa maneira, o que não aconteceu, 

motivo pelo qual a absolvição é medida que se impõe.

Sobre o tema, eis o recente posicionamento adotado pelo E. Tribunal de 

Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 303, § ÚNICO e 

306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – LESÃO CORPORAL 
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CULPOSA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 

ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – 

NECESSIDADE DE COMPROVAR A VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE 

CUIDADO – NÃO DEMONSTRADO DURANTE A INSTRUÇÃO – ELEMENTOS 

INSUFICIENTES – IMPREVISIBILIDADE DO FATO – PRESUNÇÃO DE 

NÃO-CULPABILIDADE – (...) – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO 

RÉU – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. Previsibilidade 

é a possibilidade de prever o resultado lesivo, inerente a qualquer ser 

humano normal. Ausente a previsibilidade, afastada estará a culpa, pois 

não se exige da pessoa uma atenção extraordinária e fora do razoável. 

(NUCCI, Guilherme de Souza, Ed. 16, pág. 214. Rio de Janeiro: Forense, 

2016). Cumpre à acusação demonstrar a presença dos requisitos do tipo 

penal, comprovando todos os elementos exigidos para a valoração 

jurídico-penal, o reconhecimento da culpabilidade deve sempre se fundar 

em um juízo de certeza, devendo eventuais dúvidas serem dirimidas em 

favor do réu. (Ap 95099/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 

01/12/2017)

Declarada a absolvição do réu em decorrência das lesões corporais, por 

lógica, também deve ser absolvido no que tange à omissão de socorro e 

afastamento do local do acidente.

Deste modo, sabe-se que, em matéria de provas, não se admite 

suposições ou indícios, é preciso a certeza para que possa ocorrer uma 

condenação. O julgador, que é leigo no assunto, não pode concluir que o 

réu avançou o sinal vermelho, causou o acidente e ainda se afastou para 

fugir à responsabilidade penal ou civil, se nenhuma prova contundente 

levou a tal conclusão.

Portanto, a dúvida, em que pese a gravidade do fato, beneficia o réu, 

sendo impositiva a sua absolvição por insuficiência de provas para a 

condenação.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado DENNIS FABRICIO DA SILVA 

FERRON, das imputações a que se sujeitou nestes autos, o que faço com 

fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

comunicando-se ao Cartório Distribuidor.

P.R.I.C.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222836 Nr: 9057-51.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LAURIANO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando foi condenado a pena de 04 

(quatro) meses de reclusão, o recuperando teve sua penas privativa de 

liberdade convertida em 01 (uma) restritiva de direitos, a saber: prestação 

de serviços à comunidade.

Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes penas 

restritivas de direitos:

a) prestação de serviços a comunidade pelo prazo de sua pena, ou seja, 

04 (meses), conforme guia de fls. 05 e v., por 7 (sete) horas semanais, 

devendo o reeducando comparecer junto a secretaria de obras do 

Município de Cáceres/MT para que possa ser indicado ao mesmo o local 

de prestação de serviços;

Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando indagar se o 

mesmo aceita as regras da substituição operada, informando ao mesmo 

que a ausência de aceite, poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, 

certificando o resultado da diligência.

Cientifique-se, ainda, o reeducando que, caso não dê início ao 

cumprimento das penas restritivas de direitos no prazo de 30 (trinta) dias, 

comprovando junto aos autos o pagamento da primeira parcela da 

prestação pecuniária, bem como comparecendo à Secretaria de Obras do 

Município de Cáceres/MT, poderá ocorrer a regressão de seu atual regime 

de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, de igual 

forma.

Oficie-se à Secretaria de Obras de Cáceres/MT informando a presente 

decisão, bem como, requisitando que, se no prazo de 60 (sessenta) dias o 

reeducando não comparecer junto à mesma, informe a este Juízo para as 

providências cabíveis.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223362 Nr: 9487-03.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON AMARANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 Após o recebimento do aditamento da inicial acusatória deve o Magistrado 

designar dia e hora para continuação da audiência de instrução e 

julgamento, com inquirição de testemunhas, bem como novo interrogatório 

do réu, com fito de que este possa se defender dos fatos novos que lhes 

são atribuídos.Saliente-se que mesmo não havendo requerimento das 

partes, o que ocorre no presente caso, subsiste a necessidade de 

realização de nova audiência, sendo imprescindível a realização de novo 

interrogatório do acusado para que este possa exercer a autodefesa, bem 

como para tomar conhecimento dos novos fatos que lhes são 

atribuídos.Nesse sentindo é o entendimento jurisprudencial, 

vejamos:HABEAS CORPUS. ADITAMENTO. NECESSIDADE DE NOVA 

CITAÇAO E NOVO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. AMPLA DEFESA. O 

paciente há de ser citado da nova acusação, em face da obrigatoriedade 

da defesa técnica no processo penal, bem como do direito ao devido 

processo constitucional, inclusive ao interrogatório (defesa pessoal 

facultativa), mesmo que a imputação advenha de aditamento à peça 

pórtica. ORDEM CONCEDIDA. (habeas corpus Nº 70051458008, Terceira 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, 

Julgado em 13/12/2012). No presente caso, embora tenha-se seguido o 

estabelecido no artigo 384, § 2º, do Código de Processo Penal, eis que a 

defesa fora devidamente intimada para manifestar-se sobre o aditamento 

à denúncia, sem qualquer pedido desta, tenho que o denunciado não pode 

ser prejudicado em virtude da não realização de nova audiência, a qual 

deve ser oportunizada, ainda que revel o réu, para que o mesmo possa 

exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa, por meio de novo 

interrogatório.Posto isso, acolho a preliminar levantada pela defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221740 Nr: 8315-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSENIR DA SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635, MIRIAM COSTA CARDOSO - OAB:6361/MT

 Ex. Penal n° 8315-26.2017.811.0006 – Cód. 221740

Vistos, etc.

Compulsando os autos vejo que faltam informações necessárias para a 

elaboração de cálculo de pena nos autos.

 Sendo assim, oficie-se a Unidade Prisional de São José dos Quatro 

Marcos/MT a fim de que informe a quantidade de horas realizadas por dia 

pelo reeducando nos cursos descriminados em fls. 277, a fim de 

contabilizar as remissões conforme o disposto no art. 126, §1°, inciso I da 

LEP.

 Não obstante, conste ainda no referido ofício para que informem quantos 

dias o reeducando ministrou palestras na referida Unidade Prisional, 

conforme informado em fls. 280, a fim de que a remissão seja devidamente 

contabilizada consoante o disposto no art. 126, §1°, inciso II, da LEP.

 No mais, certifique-se acerca do trânsito em julgado da sentença 

condenatória proferida em desfavor do reeducando.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 85676 Nr: 1203-84.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 1203-84.2009.811.0006 – Cód. 85676

Vistos, etc.

Nesta data, fora confeccionado o cálculo de pena em gabinete, o qual 

segue anexo a presente decisão.

 Consigno que a guia de execução penal de fls. 500, na qual houve nova 

condenação do reeducando a pena de 03 (três) meses de detenção, já 

fora devidamente computada no referido cálculo sendo subtraído o 

período de detração (fls. 502/504 e 508/509), que totaliza 28 (vinte e oito) 

dias.

 Dê-se vista dos autos as partes para manifestação.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211368 Nr: 431-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE GONÇALVES CORREIA DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 431-43.2017.811.0006 – Cód. 211368

Vistos, etc.

Nesta data, fora confeccionado o cálculo de pena em gabinete, o qual 

segue anexo a presente decisão.

Dê-se vista dos autos as partes para manifestação.

 No mais, reitere-se o ofício de fls. 984 à Comarca de Cuiabá/MT. Se 

necessário, proceda contato telefônico com a Comarca solicitando a 

resposta do ofício.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212899 Nr: 1540-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANQUINEI BATISTA DE NEGREIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 Autos n° 1540-92.2017.811.0006 – Cód. 212899

 Visto.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Franquinei Batista de 

Negreiros, qualificado nos autos, condenado à pena de 16 (dezesseis) 

anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente cumprindo 

pena em regime fechado.

 Em fls. 69, A defesa do acusado postulou pela remessa dos autos à 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, alegando que o apenado foi transferido 

àquela comarca, por vontade própria, sob permuta com outro reeducando.

 É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se recolhido no presídio da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, entendo que a presente guia de 

execução penal deve ser encaminhada àquele Juízo.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, procedendo-se as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 85677 Nr: 1208-09.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Senhor Gestor, confeccione novo cálculo de pena, considerando o 

acórdão de fls. 362/677.

Determino também que oficie-se o Diretor da Cadeia Pública para que junte 

a decisão do PAD instaurado contra o apenado.

Oficie-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 164570 Nr: 1717-61.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA SILVA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 1717-61.2014.811.0006 – Cód. 164570

Visto.

Defiro o requerimento do Parquet.

Nesta data, tendo em vista que junto a secretaria da Vara inexiste servidor 

apto a confecção do cálculo de pena, eis que o único servidor que 

conhece o sistema MGP encontra-se me gozo de férias, o cálculo de pena 

foi atualizado pela assessoria deste gabinete.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225087 Nr: 10735-04.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 Ex. Penal n° 10735-04.2017.811.0006 – Cód. 225087

Visto.

Defiro o requerimento do Ministério Público de fls. 260, e procedo à 

elaboração de cálculo de pena nesta data, tendo em vista que junto a 

secretaria da Vara inexiste servidor apto a confecção do cálculo de pena, 

eis que o único servidor que conhece o sistema MGP encontra-se em 

gozo de férias.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214586 Nr: 2728-23.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO MANOEL LOPES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18.616/MT

 Autos n° 2728-23.2017.811.0006 – Cód. 214586

 Visto.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública, para que acoste aos autos o 
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parecer da Comissão Técnica de Classificação sobre o pedido de trabalho 

externo do apenado.

Oficie-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213041 Nr: 1633-55.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR MIRANDA SABORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

 Defiro os pedidos de fls. 97.

 Cumpra-se conforme pleiteado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 175224 Nr: 10115-94.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ANTONIO DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

 Defiro os pedidos realizados pelo i. do Ministério Público às fls. 266.

 Oficie-se conforme pleiteado.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226108 Nr: 11500-72.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA, ROBSON 

SILVA DE SOUZA, EDSON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joice Jerônimo Silva - 

OAB:16046

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar memoriais 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206131 Nr: 7356-89.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTÁVIO SIMPLICIO KUHN - 

OAB:14.238 OAB/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nos autos de fl.24 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214751 Nr: 2842-59.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10.838

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nos autos de fl.24 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215997 Nr: 3772-77.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VENTUROLI DE MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nos autos de fl.24 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 89890 Nr: 5160-93.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIO JUSTINIANO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nos autos de fl.24 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 193855 Nr: 10659-48.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nos autos de fl.24 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222594 Nr: 8895-56.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Nesta data fora confeccionado cálculo de pena nos autos.

Dê-se vista dos autos às partes para manifestação.

 Certifique-se acerca do trânsito em julgado da sentença do acórdão de 

fls. 57/58.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 166645 Nr: 3563-16.2014.811.0006
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANE SANTANA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

 Defiro todos os requerimentos feitos pela i. r. do Ministério Público às fls. 

135.

 Oficie-se conforme pleiteado.

 Elabore novo cálculo de pena com a unificação das penas.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223611 Nr: 9670-71.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFP, EADA, EGLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

SAMUEL FERREIRA PEREIRA CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA QUE 

VENHA EM JUÍZO PROCEDER A RETIRADA DOS DOCUMENTOS QUE SE 

ENCONTRAM NA CONTRACAPA DOS AUTOS, E PROCEDA A JUNTADA 

CORRETA DOS MESMOS, EM FOLHAS DISTINTAS E SEPARADAS DE 

PAPEL, VISANDO EVITAR QUALQUER ALEGAÇÃO FUTURA DE PERDA DE 

DOCUMENTOS, OU AINDA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA JURÍDICA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226776 Nr: 11992-64.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455/MT

 Vistos.

Encaminhe os autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública para que 

se manifestem a respeito do Cálculo de pena de fls. 48.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212359 Nr: 1142-48.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DA SILVA QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALVES DA 

COSTA - OAB:15304/MT

 Autos nº 1142-48.2017.811.0006 – Cód. 212359

Vistos.

Oficie-se a Justiça Federal solicitando o auto de prisão em flagrante do 

apenado.

Bem como para que acoste aos autos eventual decisão do Tribunal 

Regional Federal sobre reforma da sentença, com o transito em julgado.

Oficie-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 175483 Nr: 10290-88.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MUNIZ PONTES - 

OAB:71402

 Vistos.

Defiro requerimento retro.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública para que acoste aos autos os 

documentos necessários.

Após, confeccione novo Cálculo de Pena.

Oficie-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 85541 Nr: 1090-33.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:OAB/MT 21059

 Vistos.

Trata-se de Execução Penal do recuperando Fernando Pereira da Silva, 

condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 

(vinte e três) dias de reclusão em regime inicialmente fechado.

O recuperando foi beneficiado com livramento condicional em 10/02/2014 

(fls. 233 e 236/236-v).

Em documento acostado em fls. 447 e 448/467 foi noticiado que o apenado 

cometeu nova infração penal, gerando a suspensão de tal benefício.

Isto posto, revogo o benefício do livramento condicional do apenado, pois 

o fato de ser condenado a pena privativa de liberdade em sentença 

irrecorrível, por crime cometido no período da vigência do beneficio é uma 

das causas de revogação obrigatória.

Intime o apenado da nova guia expedida, bem como da suspensão]ão de 

seu benefício.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 170512 Nr: 6667-16.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINDO PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos nº 6667-16.2014.811.0006 – Cód. 170512

Vistos.

Encaminhe os autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública para que 

se manifestem a respeito do Cálculo de pena de fls. 225.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212199 Nr: 1022-05.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA FREITAS SPAGNOL 

REZENDE - OAB:17697/B

 Processo nº. 1022-05.2017.811.0006 – Cód. 212199

Vistos.

Homologo o cálculo de pena de fls. 49.

Encaminhe-se atestado de cumprimento de pena ao recuperando.

Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222836 Nr: 9057-51.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LAURIANO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 A denominada audiência de justificação não está prevista de forma 

expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação 

doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já citado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 167 de 1163



parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 

intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.Assim 

sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva do recuperando.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 109418 Nr: 11841-11.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 AProcesso nº. 11841-11.2011.811.0006 – Cód. 109418

Vistos.

Tendo em vista pedido verbal da advogada do acusado, Dra. Helizângela 

Pouso Gomes, devolvo os autos ao Cartório, sem despacho, a fim de que 

a causídica faça carga do presente feito para manifestação.

 Com a juntada da derradeira manifestação, ao Ministério Público para 

manifestação, vindo-me os autos conclusos posteriormente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 156756 Nr: 4458-11.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Vistos.

Intime-se o réu para que, querendo, proceda ao pedido de restituição da 

mesma, sob pena de destruição, nos termos da Resolução nº 134/2011, 

do CNJ, e art. 25, da Lei 10.826/03.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 192395 Nr: 9797-77.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS, 

MAILON NUNES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - 

OAB:19804/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 1ºe 2º, da Resolução 134/2011, oficie-se à Polícia 

Federal, solicitando maiores informações quanto à propriedade da arma de 

fogo apreendida nos autos.

Com a resposta, não sendo proprietário da arma de fogo, as policias civil, 

militar ou federal, nem mesmo as forças armadas, intime-se o proprietário 

para que, querendo requeira a restituição do bem, comprovando sua 

documentação em dias, bem como a origem lícita da mesma.

Se a arma for de propriedade das corporações acima nominadas, 

oficie-se à proprietária para que proceda ao necessário para a restituição 

da mesma.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 164419 Nr: 1597-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Nos termos do art. 1ºe 2º, da Resolução 134/2011, oficie-se à Polícia 

Federal, solicitando maiores informações quanto à propriedade da arma de 

fogo apreendida nos autos.

Com a resposta, sendo proprietário da arma de fogo, as policias civil, 

militar ou federal, ou as forças armadas, oficie-se à proprietária para que 

proceda ao necessário para a restituição da mesma.

Sendo Pessoa diversa das acima nominadas, e não sendo o acusado o 

proprietário da mesma, intime-se para que, querendo, proceda ao pedido 

de restituição da mesma, sob pena de destruição, nos termos da 

Resolução nº 134/2011, do CNJ, e art. 25, da Lei 10.826/03.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205638 Nr: 7025-10.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de 

sua residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover 

o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Intime-se o 

reeducando Welton da Silva da presente decisão. Notifique-se o i. 

representante do Ministério Público.Ciência à Defesa do apenado.Intime-se 

e Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221106 Nr: 7848-47.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Defiro o pedido postulado pelo i. r. do Ministério Público em fls. 33.

Proceda com uma nova tentativa de intimação do apenado em endereço de 

fls. 09.

Intime-se e Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225037 Nr: 10707-36.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVINA BARBOSA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Visto.

Trata-se de execução penal onde a recuperanda Dalvina Barbosa dos 

Santos, qualificado nos autos, condenada à pena de 05 (cinco) anos de 

reclusão, atualmente cumprindo pena em regime semiaberto (fls. 107).

Em fls. 110 a Defesa do acusado postulou pela remessa dos autos à 

Comarca de Mirassol D’Oeste, alegando que a recuperanda irá residir na 

Rua Arapongas, nº 63, Bairro Centro, Curvelândia/MT, para trabalhar.

 Às fls. 118, o i. representante do Ministério Público concorda com o pleito 

defensivo.

 É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a reeducanda encontra-se residindo na Comarca de 

Curvelândia/MT, entendo que a presente guia de execução penal deve ser 

encaminhada para a Comarca referente aquele r. Juízo, a qual é Mirassol 

D’Oeste/MT.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 140639 Nr: 10286-56.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Oficie-se o Cartório de 2º Ofício da Comarca de Cáceres/MT solicitando a 

Certidão de Óbito da Vítima MARCOS DE CARVALHO SILVA, para que 

seja certificado se a vítima se trata da mesma pessoa do recuperando.

Oficie-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 179721 Nr: 2075-89.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON PINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Oficie-se o Cartório de 2º Ofício da Comarca de Cáceres/MT solicitando a 

Certidão de Óbito do recuperando JOSÉ WILSON PINTO RIBEIRO.

 Oficie-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209660 Nr: 9800-95.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE SOUZA VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Processo nº. 9800-95.2016.811.0006 – Cód. 209660

Visto.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando Fábio de 

Souza Valentim, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 200930 Nr: 4000-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Processo nº. 4000-86.2016.811.0006 – Cód. 200930

Visto.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando Antonio 

Leite da Silva, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo cumprimento, 

restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217048 Nr: 4690-81.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEY ROBERTO DO PRADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Trata-se de Execução Penal do recuperando Rodiney Roberto do Prado 

Junior, condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão no regime semiaberto.

 O recuperando não foi localizado para intimação (fl. 37)

Isso posto, determino uma nova tentativa de intimação em um suposto 

novo endereço localizado no sistema INFOSEG, Rua dos operários, 1290, 

Centro, Cáceres/MT.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 168149 Nr: 4791-26.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Em petição de fls. 150/150-v, acostada aos autos, a Defesa requereu a 

planilha de remição referente aos artesanatos e estudos realizados pelo 

apenado nos anos de 2014/2015.

Defiro este pedido e determino que seja oficiado o Diretor da Cadeia 

Pública para que informe se há planilhas de remição em relação ao 

apenado nestes anos.

Bem como, após a juntada das referentes planilhas, confeccione novo 

Cálculo de Pena.

Oficie-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 142562 Nr: 362-84.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY DA SILVA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Proceda Senhor Gestor com Novo Cálculo de Pena, considerando a 

detração dos períodos de pena já cumprida.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221105 Nr: 7847-62.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO HURTADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Trata-se de Execução Penal do recuperando Alessandro Hurtado da Silva, 

condenado a uma pena de 06 (seis) meses de reclusão no regime aberto.

 O Ministério Público em fls. 31 requereu que seja certificado o 

cumprimento da reprimenda, porém foi juntada nova folha de 

comparecimento em fls. 32, requereu ainda, que seja acostado aos autos 

confirmação do recolhimento da fiança e que seja expedido novo ofício 

com o horário correto que o recuperando deve se recolher em casa.

Defiro os requerimentos do i. r. do Ministério Público.

Isso posto, expeça-se novo ofício com o horário correto de recolhimento 

do apenado à sua casa, e junte a confirmação do recolhimento da fiança.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 175251 Nr: 10136-70.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIERES LEITE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Execução Penal do recuperando Ranieres Leite de Souza, o 

qual foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, e atualmente cumpre regime 

semiaberto.

O i. r do Ministério Público requereu documento emitido pelo empregador, 

com detalhes da prestação de serviço por parte do apenado (fl. 132).

Defiro o aludido pedido, portanto oficie-se a empresa de laticínios 

MAQUIMAX, solicitando que descreva a prestação de serviço por parte do 

apenado de forma narrada.

Oficie-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221432 Nr: 8087-51.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA CHAGA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Senhor Gestor certifique conforme pleiteado em fls. 39.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 180021 Nr: 2270-74.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR TEIXEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Visto.

Se no prazo de 05 (cinco) dias, o que deverá ser devidamente certificado, 

recebo a apelação interposta às fls. 89.

Vista ao apelante para suas razões, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena 

de subida sem elas e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo, ao 

apelado para também arrazoar em igual prazo.

Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 120041 Nr: 5705-27.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, DAS EXPEDIÇÕES DE 

CARTA PRECATÓRIA AS COMARCAS DE CUIABÁ/MT, TANGARÁ DA 

SERRA/MT E PRIMAVERA DO LESTE/MT, PARA INQUIRIÇÃO DA(S) 

TESTEMUNHA(S) CLEYTON NUNES DE OLIVEIRA, LEONARDO LEITE 

FIALHO E JOSÉ PAULO FELIPES, NOS TERMOS DA PARTE FINAL DO 

ARTIGO 222 DO CPP, E O ITEM 7.3.6 DA C.N.G.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 199336 Nr: 3046-40.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DE SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Assim, pelas razões acima expostas, tendo em vista o cumprimento de 

mais um quarto referente ao crime tipificado no artigo 33,caput, da Lei n° 

11.343/06, de 07 (sete) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, 

CONCEDO O INDULTO e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apenado 

Gonçalo se Souza Martins referente a condenação acima mencionada nos 

termos do artigo 1°, inciso IV, do Decreto 9.246/2017.Feitas as 

necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do cartório 

distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 164231 Nr: 1431-83.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEILTO RENATO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 1431-83.2014.811.0006 – Cód. 164231

Vistos.

Zeilto Renato Barbosa, qualificado nos autos, foi condenado por sentença 

transitada em julgado, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de 

detenção e 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 14, caput da Lei 

10.826/2006.

O trânsito em julgado de sentença penal condenatória ocorreu, para o MP 

em data de 22/04/2013 e para defesa em data 23/04/2013.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Compulsando os autos, denota-se que o condenado ainda não deu início 

ao cumprimento de sua pena, tendo a sentença juntada aos autos 

transitado em julgado em data de 22/04/2013, conforme observo da guia 

de pena de fls. 05 e v., verifico assim, que resta prescrita a pretensão 

executória estatal.

 Isso porque, a teor do disposto no inciso V, do artigo 109, é de quatro 

anos o prazo prescricional de sua pena.
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Portanto, houve interrupção da prescrição quando do trânsito em julgado 

da sentença condenatória para o Ministério Público, que operou-se em 

22/04/2013 - data da contagem inicial do prazo de quatro anos, tendo seu 

término em 21/04/2017 -lapso temporal que limitou o poder do Estado de 

executar a pena.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110 e 112, 

I todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado ZEILTO 

RENATO BARBOSA, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

Proceda o Sr. Gestor, ao necessário para o recolhimento do Mandado de 

prisão expedido nestes autos em desfavor do recuperando.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 98310 Nr: 3394-68.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SANTANA AGUIAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Analisando os autos, verifiquei que o cálculo de pena de fls. 410/413, 

encontra-se equivocado, eis que, de acordo com o cálculo de pena obtido 

via sistema MGP (anexo), verifiquei que o reeducando em data de 

25/12/2015, havia cumprido 04 anos, 06 meses e 21 dias de sua pena, 

restando a cumprir 08 anos, 02 meses e 09 dias, e não 07 anos, 08 meses 

e 05 dias, conforme o cálculo de fls. 411.

Assim, com base em referida retificação, procedeu-se via o cálculo 01 

(anexo), a comutação de 1/5 da pena do reeducando, na proporção de 01 

ano, 07 meses e 19 dias, da pena remanescente do reeducando, 

conforme pena que faltava a cumprir em 25/12/2015.

Na sequência, foi elaborado o cálculo 02 (anexo), o qual indicou o total da 

pena remanescente do reeducando, após a subtração da comutação de 

1/5, deferida às fls. 408 e v., restando ao reeducando o cumprimento de 

06 anos, 06 meses e 20 dias.

Por fim, inserindo-se no cálculo de pena a última guia juntada aos autos 

(fls. 421), ficou a pena final do reeducando em 07 anos e 20 dias, a qual, 

pelo cálculo 03 (anexo), consignou que o recuperando terá atingido seu 

direito objetivo à progressão de regime em data de 28/02/2017.

Assim sendo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação quanto ao cálculo de pena, na sequencia intimando o 

patrono do reeducando para que manifeste-se em relação ao mesmo de 

igual forma, bem como quanto a possibilidade de progressão de regime.

Após a manifestação das partes, conclusos.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 164154 Nr: 1361-66.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 1361-66.2014.811.0006 – Cód. 164154

Vistos.

Gilberto de Oliveira e Silva, qualificado nos autos, foi condenado por 

sentença transitada em julgado, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) 

anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 184, §2° 

do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade convertida em 

restritivas de direitos.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Compulsando os autos, denota-se que o condenado ainda não deu início 

ao cumprimento de sua pena, tendo a sentença juntada aos autos 

transitado em julgado em data de 23/01/2012, conforme observo da guia 

de pena de fls. 05 e v., verifico assim, que resta prescrita a pretensão 

executória estatal.

 Isso porque, a teor do disposto no inciso V, do artigo 109, é de quatro 

anos o prazo prescricional de sua pena.

Portanto, houve interrupção da prescrição quando do trânsito em julgado 

da sentença condenatória para o Ministério Público, que operou-se em 

23/01/2012 - data da contagem inicial do prazo de quatro anos, tendo seu 

término em 22/01/2016 - lapso temporal que limitou o poder do Estado de 

executar a pena.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110 e 112, 

I todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado 

GILBERTO DE OLIVEIRA e SILVA, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

Proceda o Sr. Gestor, ao necessário para o recolhimento do Mandado de 

prisão expedido nestes autos em desfavor do recuperando.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 200782 Nr: 3906-41.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Nos termos do art. 1ºe 2º, da Resolução 134/2011, oficie-se à Polícia 

Federal, solicitando maiores informações quanto à propriedade da arma de 

fogo apreendida nos autos.

Com a resposta, sendo proprietário da arma de fogo, as policias civil, 

militar ou federal, ou as forças armadas, oficie-se à proprietária para que 

proceda ao necessário para a restituição da mesma.

Sendo Pessoa diversa das acima nominadas, e não sendo o acusado o 

proprietário da mesma, intime-se para que, querendo, proceda ao pedido 

de restituição da mesma, sob pena de destruição, nos termos da 

Resolução nº 134/2011, do CNJ, e art. 25, da Lei 10.826/03.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186913 Nr: 6304-92.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE CAMPOS LARA, RODRIGO 

APARECIDO SILVEIRA, ADRIANO DE CAMPOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 Vistos.

Nos termos do art. 1ºe 2º, da Resolução 134/2011, oficie-se à Polícia 

Federal, solicitando maiores informações quanto à propriedade das armas 

de fogo apreendidas nos autos.

Com a resposta, sendo proprietário da arma de fogo, as policias civil, 

militar ou federal, ou as forças armadas, oficie-se à proprietária para que 

proceda ao necessário para a restituição da mesma.

Sendo pessoa diversa das acima nominadas, e não sendo o acusado o 

proprietário da mesma, intime-se para que, querendo, proceda ao pedido 

de restituição da mesma, sob pena de destruição, nos termos da 

Resolução nº 134/2011, do CNJ, e art. 25, da Lei 10.826/03.

No mais, intime-se o patrono do réu Cristiano de Campos Lara (fls. 173), 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente sua derradeira resposta 

escrita à acusação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 207109 Nr: 8059-20.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDECI DIONISIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Nos termos do art. 1ºe 2º, da Resolução 134/2011, oficie-se à Polícia 

Federal, solicitando maiores informações quanto à propriedade das armas 

de fogo apreendidas nos autos.

Com a resposta, sendo proprietário da arma de fogo, as policias civil, 

militar ou federal, ou as forças armadas, oficie-se à proprietária para que 

proceda ao necessário para a restituição da mesma.

Sendo pessoa diversa das acima nominadas, e não sendo o acusado o 

proprietário da mesma, intime-se para que, querendo, proceda ao pedido 

de restituição da mesma, sob pena de destruição, nos termos da 

Resolução nº 134/2011, do CNJ, e art. 25, da Lei 10.826/03.

No mais, intime-se o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a este 

Juízo o comprovante das parcelas do sursis que pagou, ou apresente 

ainda suas justificativas, sob pena de revogação da benesse.

Apresentado valor inferior ao acordado, ou ainda, apresentada 

justificativa, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 194632 Nr: 302-72.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON PIRES DE SOUZA, JOCINALDO 

CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Nos termos do art. 1ºe 2º, da Resolução 134/2011, oficie-se à Polícia 

Federal, solicitando maiores informações quanto à propriedade das armas 

de fogo apreendidas nos autos.

Com a resposta, sendo proprietário da arma de fogo, as policias civil, 

militar ou federal, ou as forças armadas, oficie-se à proprietária para que 

proceda ao necessário para a restituição da mesma.

Sendo pessoa diversa das acima nominadas, e não sendo o acusado o 

proprietário da mesma, intime-se para que, querendo, proceda ao pedido 

de restituição da mesma, sob pena de destruição, nos termos da 

Resolução nº 134/2011, do CNJ, e art. 25, da Lei 10.826/03.

Embora tenha sido decretada a revelia do réu Jocinaldo Carvalho de 

Souza, o mesmo compareceu através da Defensoria Pública e postulou 

pela nova oportunização de realização de seu interrogatório, assim, 

determino ao sr. gestor que depreque para o interrogatório do acusado, 

pelo endereço declinado às fls. 188-v.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000275-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TAVARES SANTANA DE MATOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR Intimação do Autor para que fique 

ciente da certidão negativa do Oficial de Justiça ID 11980922, no prazo de 

05 dias. Processo: 1000275-41.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 7.413,92; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: 

AUTOR: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO 

DA FAZENDA Parte Ré: RÉU: MARIA TAVARES SANTANA DE MATOS 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001236-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR Intimação do autor para que fique 

ciente da certidão negativa do Oficial de Justiça ID 11978125, e se 

manifeste no prazo de 05 dias. Processo: 1001236-79.2017.8.11.0005; 

Valor causa: R$ 155.870,54; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181) Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

REQUERIDO: AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E 

EXP. LTDA - ME, EDSON SANCHES OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000962-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR Intimação do autor para que fique 

ciente da certidão negativa do Oficial de Justiça ID 11976935, e se 

manifeste no prazo de 05 dias. Processo: 1000962-18.2017.8.11.0005; 

Valor causa: R$ 397.595,25; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. Parte Ré: EXECUTADO: EDSON SANCHES OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001223-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIDAL RIBEIRO PONCANO OAB - SP91473 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN RIBEIRO CILIAO (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA. Processo: 1001223-80.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 51.039,51; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) Parte Autora: DEPRECANTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

DEPRECADO: JONATHAN RIBEIRO CILIAO OBSERVAÇÃO: O processo 
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está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000636-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES (EXECUTADO)

ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES (EXECUTADO)

VICTOR LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUE 

SE MANIFESTE NO PRAZO DE 05 DIAS, ACERCA DA CERTIDÃO 

NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM RELAÇÃO AO EXECUTADO 

CASSIANO LOURENÇO SANCHES, CONFORME CERTIDÃO DO OFICIAL ID 

11132486. Processo: 1000636-58.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

287.162,43; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, 

VICTOR LOURENCO SANCHES, ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO 

SANCHES, CASSIANO LOURENCO SANCHES, FERNANDA PIOVEZAN 

FIGUEIREDO SANCHES OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001630-86.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUMIR JOSE CENEDESE (REQUERENTE)

ORILTO CAETANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDOTTI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

LUIS FERNANDO DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Chayene Cristine Belich Demarco (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR INTIMAÇÃO DO AUTOR, para que se 

manifeste no prazo de 05 dias, acerca da Certidão Negativa do Oficial de 

Justiça (ID 11885360). Processo: 1001630-86.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

Parte Autora: REQUERENTE: ORILTO CAETANO DE LIMA, CLAUMIR JOSE 

CENEDESE Parte Ré: REQUERIDO: LUIS FERNANDO DE LIMA, JANDOTTI 

COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 1685-25.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu José Ciochetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L, Edmir José Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:OAB/MT 15.747, FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A

 Ante o exposto, determino o arresto da soja colhida nas lavouras 

cultivadas nas áreas de matrículas de n°. 41.138 e 41.139, até o montante 

de 27.895,92 sacas de 60 kg.Defiro o pedido para que o Oficial de Justiça 

localize onde se encontram armazenados os grãos, intimando o 

responsável sobre o arresto e impedindo o deslocamento dos grãos, até 

ulterior decisão.Defiro, ainda, o pedido para que o Oficial de Justiça 

acompanhe a colheita dos grãos que se encontram nas lavouras, bem 

como seu deslocamento até os armazéns, devendo o responsável pela 

armazenagem ser nomeado como depositário do produto.Expeçam-se 

mandados necessários.Cumpra-se a decisão de fls. 914.Os demais 

pedidos serão analisados posteriormente.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111154 Nr: 3252-57.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio de Combustiveis e Lubrificantes R F Ltda, 

Comércio de Combustíveis Junior Ltda, Heitor de Souza Júnior, Joaquim 

Casetta Ferreira, Roberto Casetta Ferreira, Flavia Cristina Borges Casetta 

Ferreira, Isabel Cristina Gaino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Bochetti Nunes - 

OAB:OAB/RJ 93.294, AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - 

OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521, Dariel Elias de 

Souza - OAB:OAB/11.945-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA - OAB:14690, Fabio de Oliveira Pereira - OAB:OAB/MT 13.884, 

Fabio Luis Nascimento dos Santos - OAB:OAB/BA 19.615, Mauricio 

Ferreira Campos G. de Paula - OAB:9456

 Intimo os autores para manifestarem acerca da Contestação de fls. 

233/246, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98979 Nr: 1092-93.2015.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alencar José Roewer, Gerson Luiz Dal ' Castel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A, Gildo Capeletto - 

OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte embargante, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: CONSTATAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38011 Nr: 2865-23.2008.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Andre Campos Podolan, Helton Podolan, Marcos 

Aparecido Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aparecido Rodrigues, Marco Andre 

Campos Podolan, Helton Podolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jôni de Arruda Pinto - 

OAB:3.600/MT, Marcelle Ramires Pinto - OAB:9944, Marcelle 

Ramires Pinto Coelho - OAB:9944, Marcos Aparecido Rodrigues - 

OAB:4591-B/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Ruth 

Sousa Dourado - OAB:7.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelle Ramires Pinto - 

OAB:9944, Marcelle Ramires Pinto Coelho - OAB:9944, Marcos 

Aparecido Rodrigues - OAB:4591-B/MT, Persio Oliveira Landim - 
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OAB:12.295/MT, Ruth Sousa Dourado - OAB:7.141

 INTIMANDO OS PROCURADORES DAS PARTES DA DATA DA PERICIA 

DESIGNADA PARA O DIA 02/03/2018, ÀS 08:00 HORAS, LOCAL : 

FAZENDA FORTALEZA, PRÓXIMA AO POSTO GIL NO MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40922 Nr: 1750-30.2009.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:OAB/MT 15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Paulo Rogério de Souza Milléo - 

OAB:6110-A, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

fulcro no artigo no art. 487, I do Código de Processo Civil.Revogo a liminar 

de fls. 43/47.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 85, § 2°, do NCPC.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30464 Nr: 1404-84.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Augusto Loyola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Caletti Deon - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme requerido no acordo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29226 Nr: 547-38.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Ferreira - 

OAB:10962-B, João Batista Araujo Barbosa - OAB:9847/MT, Kamill 

Santana Castro e Silva - OAB:11887-B, Nagib Kruger. - OAB:4419/MT, 

Nelson Feitosa Junior - OAB:8656, Romeu de Aquino Nunes. - 

OAB:3.770

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 525, a parte exequente requer o levantamento dos 

valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada da 

penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou frutífera a medida (fls. 510/513). Foi determinada a 

intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, manteve-se 

inerte, consoante certidão de fl. 523.

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo impugnação, o que 

presume sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido 

de levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada pelo seu advogado às fl. 525.

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42204 Nr: 3005-23.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardeilson Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação do cumprimento de sentença.Via 

de consequência, CANCELO a decisão de fls. 430/431.INDEFIRO o pedido 

de cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios.Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82212 Nr: 908-79.2011.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idair Peron Ferrari, Rosani Mari Bassi Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Teresa Celina de Arruda Alvim - OAB:PR 22.129

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS dos 

embargantes, e, de consequência, determino:a)REDUÇÃO da multa 

moratória de 10% para 2%.CONDENO os embargantes ao pagamento dos 

honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, 

a ser devidamente atualizado, na forma do parágrafo único, do art. 86 do 

NCPC.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC.Desta decisão deverão ser intimadas as 

partes, via patronos. P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39901 Nr: 770-83.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37772 Nr: 2607-13.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari, Rosani Mari Bassi Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Teresa Celina de Arruda Alvim - OAB:PR 22.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos em apenso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86536 Nr: 2147-84.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Batista Paese Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido do devedor e determino que seja 

mantida tão somente a penhora do veículo reboque de lancha naútica 

(placa NJW0086), procedendo-se com a baixa das restrições dos demais 

veículos.Sem prejuízo do exposto, proceda-se com a avaliação do bem 

penhorado, intimando-se as partes, no prazo legal.Havendo impugnação, 

vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos.Não havendo 

impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira adjudicar ou alienar os bens penhorados.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44226 Nr: 891-77.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Canzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de levantamento dos valores penhorados, em virtude de 

que a parte devedora não foi intimada da penhora.

Em decorrência da informação do valor do débito atualizado, expeça-se 

certidão, conforme já determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23629 Nr: 1678-19.2004.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Antônio Ferrari Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, 

Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Tercio Bende 

Rodrigues - OAB:9460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Laura Beatriz S. Morganti - OAB:OAB/SP 189.829, 

Murilo Castro de Melo - OAB:11449/MT, Sergio Pinheiro Marçal - 

OAB:OAB/SP 91.370, Williams Oliveira dos Reis - OAB:37333/SP

 Vistos etc.

Considerando-se o petitório de fls. 3013/3015, informando o cancelamento 

dos Alvarás Judiciais de nº 381212-P/2018 e nº 381210-3/2018, pelo 

motivo de saldo insuficiente, proceda-se com a expedição dos Alvarás 

Judiciais de forma correta, utilizando o saldo de capital inicial, excluindo-se 

os acréscimos legais.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105810 Nr: 772-09.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:OAB/MT 13.333, Bruno Machado Colela Maciel - 

OAB:OAB/DF 16.760, Daniel França Silva - OAB:24.214-DF, FAYROUZ 

MAHALA ARFOX - OAB:13033, José Alberto Couto Maciel - 

OAB:OAB/DF 513, Paula Machado Colela Maciel - OAB:OAB/DF 26.153

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 294/295.

Determino a liberação do valor depositado espontaneamente pela parte 

demandada em favor de seu procurador.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do procurador da parte autora, observando 

os dados bancários constantes nos autos (fls. 294/295).

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte autora para apresentar a 

planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos atualizados, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento do débito remanescente.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110906 Nr: 3112-23.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriele Leite Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:OAB/MT 15013

 Vistos etc.

O Alvará Judicial sob nº 372067-5/2017, foi cancelado de forma errônea 

(conta judicial sem saldo), pois, existe, ainda, o saldo no valor de R$ 

3.598,13. Assim, expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos 

autos, concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41741 Nr: 2541-96.2009.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandir da Silva Prado, Espólio de Valdir Rodrigues do 

Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Guanandi, João Rufino Bruns

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Gomes S. Filho - 

OAB:12.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, JAIR OSMAR SCHMIDT - OAB:9.638
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 Vistos etc.

 Manifeste-se a parte demandada acerca do pedido de fls. 153/155. Fixo o 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123748 Nr: 317-73.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ed-Uison Alves da Silva, Sandra Regina Rangel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yoshikazu Oka., Oliana do Prado Oka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Fernandes da Silva 

Peres - OAB:6668, Milton Alves Damaceno - OAB:3620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bento Jose de Alencar - 

OAB:OAB/MT 14539, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705

 Vistos etc.

Antes de apreciar os pedidos da inicial, vislumbro a necessidade de 

averiguar quais os atuais arrendatários no imóvel, objeto do litígio, visto 

que o autor informa a existência de arrendamento do referido imóvel.

Com efetio, é perfeitamente possível promover diligências para 

constatação da real situação do imóvel que pretende ser reintegrado.

Nesse sentido.

“AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE CONSTATAÇÃO A FIM DE AVERIGUAR QUEM RESIDE NO 

IMÓVEL A SER PENHORADO. Não havendo nenhuma previsão legal 

contrária cabível a expedição de mandado de constatação, visto que 

tornará mais célere o processo evitando futuramente uma desistência da 

penhora ou mesmo o não prosseguimento da mesma por recair sobre bem 

impenhorável. Agravo provido.” (TJ/RS - Agravo de Instrumento nº 

70060791092, Décima Segunda Câmara Cível, Relator Guinther Spode, J: 

23/07/2014).

Ante o exposto, DETERMINO a expedição de Mandado de Constatação no 

imóvel objeto da presente demanda, certificando, o meirinho, 

detalhadamente, o seguinte: quem está exercendo a posse desde o ano 

de 2003 (juntando-se nos autos cópia de contrato de arrendamento, se for 

o caso), a existência de cultivo, a existência de benfeitorias 

(detalhando-as discriminadamente) e demais atos que mereçam 

relevância. O Oficial de Justiça deverá fazer tais questionamentos, 

inclusive, com os vizinhos da área.

Em seguida, com a juntada da certidão, venham-me imediatamente 

conclusos para a análise do pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 123804 Nr: 333-27.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mat Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 INTIMAÇÃO da Defensora do Acusado para, nos termos do Artigo 396-A 

do CPP, apresentar Resposta a Acusação, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 96879 Nr: 81-29.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson França dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Intimação do Patrono do Requerido para que se manifeste no prazo de 05 

dias, acerca do cálculo de fls. 204.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 123804 Nr: 333-27.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mat Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 INTIMAÇÃO da Patrona do Acusado para, nos termos do Artigo 396-A do 

CPP, apresentar Resposta a Acusação, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 118665 Nr: 2733-48.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Sebastião de Arruda Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, OAB/MT 14.783, na qualidade 

de patrono da parte ré, para que no prazo legal manifeste-se acerca do 

cálculo de pena de fl. 46.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 123662 Nr: 292-60.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 292-60.2018.811.0005.

I. Apense o presente feito ao respetivo inquérito policial, com posterior 

arquivamento.

Diamantino/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44165 Nr: 830-22.2010.811.0005

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBdP, FAdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araujo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELICA 

RODRIGUES MACIEL, para devolução dos autos nº 830-22.2010.811.0005, 

Protocolo 44165, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 87190 Nr: 2905-63.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Aparecido Mazete Justiniano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:Mat.n°1662135

 Intimo o autor para no prazo de 5 dias manifestar-se nos autos acerca do 

documento de fls. 211, onde o INSS informa que encaminhou em 5/2/18 os 

documentos necessários ao Setor de Cálculos e Pagamentos Judiciais do 

INSS para fins de proceder ao pagamento do Ofício Requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 97826 Nr: 516-03.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fortunata Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:Proc. 2139167

 Intimo a parte requerente para querendo apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 87/90, no prazo de 15 dias.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 120359 Nr: 3435-91.2017.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA BARROS MARTINS - 

OAB:21491/O

 Vistos.

Intime-se a patrona do representado, constituida na audiência de 

apresentação (fl. 125), para apresentar defesa prévia no prazo de 3 dias, 

na forma do art. 186, § 3º do ECA.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 120359 Nr: 3435-91.2017.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA BARROS MARTINS - 

OAB:21491/O

 Intime-se a patrona do representado, constituida na audiência de 

apresentação (fl. 125), para apresentar defesa prévia no prazo de 3 dias, 

na forma do art. 186, § 3º do ECA.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA OAB - MT0011011S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA CUIABA ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado do Polo Ativo, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 25/04/2018 

às 10hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES MENDES CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 08hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXIS SANDRO MAGALHAES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da redesignação de 

audiência de Conciliação para o dia 21/03/2018 às 09hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA OAB - MT0011011S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA CUIABA ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE ENVIO INTIMAÇÃO AO PATRONO DA 

PROMOVENTE PARA QUE DE CUMPRIMENTO À DECISÃO DE ID. 11644098.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001681-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 08hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001514-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR SANTANA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 08hs10min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 09hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NELSON LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES Intimação para os advogados das Partes, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 09hs15min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-92.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BURIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010298-92.2015.8.11.0005 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BURIN 

REQUERIDO: RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A Vistos etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e Decido. A parte autora ajuizou esta reclamação 

argumentando que efetivou a compra de motor no valor de R$ 34.000,00 

(trinta e quatro mil reais) junto à requerida, conforme comprovante de 

depósito realizado em 12.12.2014 (id. 4118262), no entanto, a requerida 

não teria cumprido o prazo de 15 dias para a entrega da mercadoria, 

razão pela qual pugna pelo deferimento de danos materiais e morais. Em 

defesa, a reclamada suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, vez 

que a demora na entrega do produto ocorreu por culpa da fabricante e, no 

mérito, requereu a improcedência da ação (id. 4118364). Rejeito a 

preliminar suscitada pela requerida de ilegitimidade passiva, tendo em 

consideração que a relação jurídica que originou o suposto dano tem como 

partes a empresa autora e a promovida em sua atividade de 

comercialização de motores (art. 3º, do CDC), já que a questão principal 

da ação é a demora na entrega do produto vendido pela ré e, neste 

particular, esta é responsável objetiva e solidariamente pelos danos 

advindo do comércio de produtos, sendo devida a inclusão da ré para 

figurar no polo passivo. Analisada a questão preliminar, passo a julgar o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a licitude do procedimento realizado com o autor, 

incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição 

do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte requerida 

demonstrar que não incorreu em ilícito em relação às medidas realizadas 

com o autor, o que não se verifica. Isto porque, em que pese as alegações 

da reclamada, esta não logrou êxito em desconstituir as alegações do 

autor, pois em Audiência de Instrução e Julgamento confirmou através de 

testemunha que o prazo inicialmente informado seria o de 15 dias para a 

entrega do produto adquirido em 12.12.2014, porém, após a compra, teria 

verificado que não havia disponível o motor por “falta de peças e férias 

coletivas da fabricante”. Ressalte-se que não há provas que apontem o 

contato da ré com o autor para estornar a venda, tampouco indicando o 

consentimento do autor em receber o motor em prazo superior ao 

estabelecimento quando da aquisição do produto. Logo, restou claro que a 

ré falhou na prestação dos seus serviços quando comercializou produto 

sem verificar a disponibilidade em estoque para a venda e, ainda, quando 

informou prazo ao consumidor que não foi cumprido, tendo em 

consideração que o autor recebeu o motor apenas em 02.02.2015 O ato 

ilícito (art. 186, do Código Civil) é praticado em desacordo com a ordem 

jurídica, violando direito subjetivo individual. Causa dano a outrem, criando 

o dever de reparar tal prejuízo (arts. 927 e 944, do Código Civil e art. 6º, 

VI, do Código de Defesa do Consumidor) seja ele moral ou patrimonial 

(Súmula 37 do STJ). Logo, produz efeito jurídico, só que este não é 

desejado pelo agente, mas imposto pela lei. Assim, entendo que a parte 

autora foi vítima de abalo moral pelo vício no procedimento realizado pela 

ré que realizou a venda sem conferir a viabilidade da entrega no prazo 

informado ao consumidor e sem averiguar a própria existência do bem em 

estoque, frustrando a confiança do consumidor na entrega do produto no 

prazo pactuado entre as partes, logo, ante as provas coligidas nos autos, 

o autor faz jus à reparação por dano extrapatrimonial. É evidente o nexo 

causal entre a conduta ilícita realizada pela ré e o prejuízo moral 

experimentado pelo reclamante que se viu desprevenido e frustradoao 

não receber o motor na data estipulada, restando evidente o abalo moral 

sofrido e não mero aborrecimento. Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No 

que tange ao pedido de lucros cessantes no valor R$ 20.942,00 (vinte mil 

e novecentos e quarenta e dois reais) formulados pelo autor, pontue-se 

que o dano material deve gozar de certeza, não se justificando a 

reparação do dano hipotético, uma vez que o objetivo da parte ao 

ingressar com a ação é obter a recomposição da efetiva situação 

patrimonial que tinha antes da ocorrência do dano. Assim, tenho que os 

danos materiais não foram comprovados, pois o autor não demonstrou 

que recebeu quantia menor da que mensalmente recebia pelo contrato de 

prestação de serviços coligido no id. 4118273, o que seria de fácil 

constatação mediante a juntada de extratos da conta bancária para 

recebimento indicada no aludido instrumento particular, de modo que 

improcede o pedido. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

com fulcro no artigo 487, I do CPC para CONDENAR a requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) indenização no valor de a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

P.I.C. Diamantino/MT, 19 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010560-08.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097/O-O (ADVOGADO)

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010560-08.2016.8.11.0005 REQUERENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para que junte aos autos o cálculo discriminado do valor 

remanescente, constando data inicial e data final de incidência de juros e 

correção monetária, no prazo de 5 dias. Tal medida é necessária haja 

vista que a parte exequente junta aos autos cálculo incluindo valor já 

adimplido pela parte executada. Em razão disso, não é possível verificar 

sobre o que versa o saldo remanescente e tampouco qual a data inicial de 

incidência de juros e correção. Após, manifeste-se a parte executada em 

5 dias. Cumpra-se. Diamantino, 28 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010495-81.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUDO JUNIOR OLIVEIRA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAL DIDHIETTE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010495-81.2014.8.11.0005 EXEQUENTE: AUDO JUNIOR OLIVEIRA DE 

MATOS EXECUTADO: DIMAL DIDHIETTE TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. 

Intime-se o executado quanto ao pedido de adjudicação do bem feito pelo 

autor, conforme determina o artigo 876, §1º do CPC. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Diamantino, 26 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NELSON LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 09hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001007-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1001007-22.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: EDER PEREIRA DE ASSIS 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. I - Primeiramente, certifique-se o decurso do prazo para oposição de 

embargos. II - O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

conforme determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Assim, para a efetiva 

realização do cálculo de liquidação, encaminhe os documentos elencados 

no art. 3º, § 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por malote digital/e-mail. III - 

Após o retorno dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, 

expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser 

instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento 

supracitado. Cumpra-se. Diamantino, 28 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000108-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL HORACIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000108-87.2018.8.11.0005 REQUERENTE: MANOEL HORACIO 

RODRIGUES REQUERIDO: ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS 

Vistos. 1 - Designe-se audiência de conciliação. 2 - Cite-se a parte 

requerida para os atos desta ação a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pela escrivania, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral até 

cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 3 - Intime-se a parte 

requerente para a audiência de conciliação a ser designada, consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. 4 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista, devendo a 

requerida trazer aos autos cópia dos documentos apresentados pelo 

autor para solicitação. 5 - DEFIRO ainda o pedido de justiça gratuita. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino,28 de fevereiro de 2017. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010459-05.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEREZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010459-05.2015.8.11.0005 REQUERENTE: VALDEREZ ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifica-se que houve composição entre as partes, inclusive quitação do 

acordo, restando tão somente a baixa do nome da parte autora junto aos 

órgãos restritivos de crédito. Assim, expeça-se ofício ao SPC para que 

proceda a baixa da inscrição do nome da autora referente ao débito 

discutido nos autos, no prazo de 10 dias. Após, arquive-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 01 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000878-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES COIMBRA JUNIOR (AUTOR)

THAINA ALMEIDA SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000878-17.2017.8.11.0005 AUTOR: THAINA ALMEIDA SOUZA, 

FERNANDO RODRIGUES COIMBRA JUNIOR RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Em análise dos 

autos, verifica-se que o recurso interposto é intempestivo. Assim, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, e, após, intime-se a parte 

autora para que dê início ao cumprimento do julgado no prazo de 5 dias. 

Cumpra-se. Diamantino, 01 de março de 2017. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES Intimação para os advogados das Partes, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 08hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001686-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA Intimação para o advogado da Parte 

Autora, acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 

04/04/2018 às 09hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara 

– Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 10hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-35.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 10hs15min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 10hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-05.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 10hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-35.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MUNIZ DE ARRUDA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 11hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012306-13.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVOLNEI DE OLIVEIRA WALKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELI ARSELIA SCHMITT - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto o 

prosseguimento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MELO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000202-35.2018.8.11.0005 REQUERENTE: RAFAEL MELO RAMOS DA 

CRUZ REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 

Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 
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urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Analisando os 

autos, entendo presentes os requisitos que ensejam a concessão da 

tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado bem como o perigo de dano, senão vejamos: A probabilidade do 

direito alegado está revelada pela documentação juntada aos autos, a qual 

demonstra que o autor pagou antes mesmo do vencimento o boleto de n°. 

2802CRI/001, sendo certo que tal número de documento é o mesmo 

número do título protestado pela parte reclamada, ambos no valor de R$ 

342,25; contudo, mesmo tendo realizado o pagamento de forma 

tempestiva, verifica-se através da certidão positiva de protesto anexa que 

o autor obteve seu nome protestado pela referida dívida. O perigo da 

demora é evidente, pois, no caso, a parte requerente encontra restrições 

em seu crédito por uma dívida que já se encontra adimplida, o que lhe trará 

diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos do protesto indevido. 

Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente 

com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino: 1- 

Seja oficiado ao 2° Serviço Notarial e Registral Capistrano para que efetue 

a baixa do protesto de Cód. 021607045-1, realizado em face de Rafael 

Melo Ramos da Cruz, CPF 052.437.121-08, referente ao título de n°: 

CRI2802/001, até determinação judicial em contrário, sob pena de multa 

diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao 

prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do 

Código de Defesa do Consumidor. 2 - Sem prejuízo das providências 

supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 3 - INTIME-SE a parte reclamante 

através de seu patrono da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 4 - Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. 5 – DEFIRO ainda o pedido de justiça 

gratuita. 6 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 28 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010495-47.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GUIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010495-47.2015.8.11.0005 REQUERENTE: BENEDITA GUIA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA OSWANIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000725-81.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ROSA OSWANIL DOS 

SANTOS REQUERIDO: A. TELECOM S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-88.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DILEUZA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010393-88.2016.8.11.0005 REQUERENTE: DILEUZA DE OLIVEIRA E 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 28 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-66.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010345-66.2015.8.11.0005 REQUERENTE: LUCILENE FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 28 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010451-91.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINELLE PEDROSO DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GONCALVES DOS SANTOS OAB - MT11744/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010451-91.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: MARCIA REGINELLE PEDROSO 

DA SILVA CAMPOS EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 1 – Remetam-se os autos a 

Contadoria do Juízo para a elaboração do cálculo do valor devido a ser 

pago pelo executado. 2 – Registro que o cálculo deverá ser elaborado 

com base nos parâmetros estabelecidos no acórdão, qual seja: o valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pela 

variação do INPC, a partir da data do julgamento (no caso 26.10.2017) e 

juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (no caso 

07.03.2013). 3 – O cálculo será realizado com atualização até a data do 

depósito da parte executada (no caso dia 04.12.2017). 4 – Realizado o 

cálculo, a Sra. Contadora deverá verificar se há saldo remanescente a ser 

pago por esta parte executada, considerando que esta já depositou nos 

autos a quantia de R$ 11.008, 42. 5 – Havendo saldo remanescente, o 

valor deverá ser atualizado desde a data do depósito do valor de R$ 

11.008, 42 (dia 04.12.2017), até a data do cálculo, ocasião em que a parte 

executada deverá ser intimada para pagamento no prazo de 05 dias, sob 

pena de penhora. 6 – Não havendo saldo remanescente, concluso para 

extinção pelo pagamento. 7 – Cumpra-se. Diamantino, 28 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012138-45.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILDINEIDE ARAUJO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8012138-45.2012.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA ILDINEIDE ARAUJO DE 

LIMA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Analisando os autos, verifica-se que após prolação da sentença 

condenatória, a parte reclamada juntou aos autos comprovante de 

pagamento da condenação, cujo qual foi realizado diretamente na conta do 

patrono da parte autora. Assim, determinada a intimação da parte autora 

através de seu patrono para se manifestar quanto ao referido 

comprovante, esta se manteve inerte. Tentada ainda a intimação pessoal 

da parte autora para se manifestar quanto ao comprovante de pagamento, 

esta não foi localizada no seu endereço constante dos autos. Desta 

forma, considerando a inércia da parte autora, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-75.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CRISTINA ALBUQUERQUE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000415-75.2017.8.11.0005 REQUERENTE: HELEN CRISTINA 

ALBUQUERQUE DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIF DA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001561-54.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JHENIF DA SILVA MATOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu na audiência de 

conciliação (id. 11855991, p.1), embora devidamente intimada, fato que, 

consequentemente, importa em extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001560-69.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001560-69.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MARGARETE DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu na audiência de 

conciliação, embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, 

importa em extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 27 de fevereiro de 2018. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 27 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-13.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010064-13.2015.8.11.0005 REQUERENTE: JULIANA CRISTINA FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na audiência de conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Por fim, acolho o pedido formulado pela ré e DETERMINO a 

exclusão da Empresa “Rodrigo Stabile Escanhuela – EPP” para que inclua 

como única reclamada a empresa “Mundial Editora e Distribuidora de 

Livros”, conforme consta na peça inicial. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 27 de fevereiro de 2018. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 27 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MACHADO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001442-93.2017.8.11.0005 REQUERENTE: RAQUEL MACHADO 

SANTANA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de 

reparação por danos morais, alegando a autora que enfrentou oito horas 

de atraso para embarque no novo voo nº. 8350, que operava o itinerário 

de Campo Grande/MS a Cuiabá/MT, visto que o voo contratado inicialmente 

de nº. 2852 foi cancelado e, além do excessivo período de espera, não foi 

prestada a devida assistência à promovente. A ré, em defesa, sustenta 

que o atraso decorreu de falha na infraestrutura aeroportuária, pois o voo 

inicial nº 2852 não pôde ser operado por interdição no Aeroporto 

Internacional Marechal Rondon, tendo disponibilizado à autora colocação 

no próximo voo disponível. A alegação da ré de que o cancelamento teve 

origem em problema da estrutura aeroportuária restou comprovada pelas 

informações acostadas na contestação, o que impossibilitou a empresa de 

realizar seus voos programados por motivo de força maior. No entanto, a 

falha na prestação dos serviços resta configurada na deficiência do 

atendimento prestado à consumidora, que se limitou ao fornecimento de 

alimentação, tendo a autora permanecido aeroporto cerca de oito horas, 

durante a madrugada, sem o oferecimento de qualquer acomodação, 

consoante comprovado pelas fotografias acostadas. A ré alegou, mas 

não demonstrou que ofertou acomodação dos autores em quarto de hotel, 

tão somente alimentação. As fotografias apresentadas nos autos mostram 

de forma clara grande número de passageiros no aguardo do horário do 

próximo voo. Nesse passo, tratando-se de responsabilidade objetiva 

calcada no art. 14, caput, do CDC, é ônus da empresa aérea responder 

pelos danos experimentados pelos passageiros, que decorrem do 

despreparo logístico e de política desidiosa da empresa. Neste sentido, a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL E MORAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO 

DOMÉSTICO DE PORTO ALEGRE À SALVADOR, COM ESCALA EM SÃO 

PAULO. AUTORES QUE PERMANECERAM NO AEROPORTO POR CERCA 

DE 10 HORAS, JUNTO COM A FILHA DE 02 ANOS, AGUARDANDO 

INFORMAÇÕES SOBRE O VOO. POSTERIOR CANCELAMENTO E 

REALOCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE DIÁRIA PRÉ-PAGA EM 

HOTEL. ALEGAÇÃO DA RÉ, QUE O ATRASO SE DEU EM RAZÃO DAS 

MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. COMPROVAÇÃO DE QUE APÓS 04 

HORAS DE ATRASO, OS OUTROS VÕOS JÁ DECOLAVAM 

NORMALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 141 DA ANAC. 

DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS DIANTE DO ATRASO NO 

VOO QUE SUPERA AO LIMITE DO RAZOÁVEL. PREJUÍZO PATRIMONIAL 

DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO (R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR), ANTE AS PECULIARIDADES 

DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006542948, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 07/02/2017) RECURSO INOMINADO. 

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DA 

MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. CHEGADA AO 

DESTINO COM 24 HORAS ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. O cancelamento e 

consequente atraso de voo configura falha na prestação do serviço e 

essa falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, 

nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso em 

exame, os embaraços elencados pela reclamada – alteração da malha 

aérea – se inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso com a 

teoria do risco do empreendimento, configuram o dever de indenizar. Deve 

ser mantido o valor da indenização que atende aos critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 27631420168110001/2016, Turma Recursal 

Única, julgado e publicado em 23.08.2016) Portanto, restou incontroversa 

a falha na prestação de serviços da ré no atendimento aos consumidores, 

de modo que a pretensão à reparação moral merece procedência. É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste 
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de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 9.500,00 

(nove mil e quinhentos reais), para a Requerente é razoável de acordo 

com a lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os 

fatos narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do 

caso concreto. Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE dos 

pedidos formulado na presente ação para condenar a parte requerida a 

pagar importância de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) para a 

requerente, a título de indenização por danos morais, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, declaro extinto o 

feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino/MT, 22 de fevereiro de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

___________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 22 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-59.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE TERESINHA CARVALHO PISSOLATO OAB - MT20745/O 

(ADVOGADO)

IZABELLE EPIFANIO OAB - MT19915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000817-59.2017.8.11.0005 REQUERENTE: GILSON FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

Vistos etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação de 

restituição de quantia paga, com pedido de dano material, tendo a parte 

autora alegado, em síntese, que adquiriu um celular modelo Galaxy S7 

EDGE 32 GB, no valor de R$ 3.099,00 (três mil e noventa e nove reais), 

contudo, o celular apresentou defeito durante a garantia, sendo que 

encaminhou o produto para a assistência técnica a fim de que fosse 

realizado o reparo que restou frustrado, motivo pelo qual pleiteia a 

devolução do valor desembolsado na aquisição do celular e de um novo 

celular em 06/03/2017, além de indenização por danos morais. Em 

contestação, a reclamada alegou indevida concessão de justiça gratuita e 

suscitou as preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível e de 

carência da ação por falta de nota fiscal. A priori, afasto a impugnação 

pelo de deferimento da justiça gratuita, primeiro porque a concessão de 

gratuidade da justiça pode ser concedida mediante simples declaração do 

peticionante, gozando de presunção de veracidade tal declaração. Nesta 

linha, cabia ao requerido o ônus de trazer elementos que evidenciassem a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de justiça gratuita, na 

forma do artigo 99, §2º, do CPC, o que não se verifica dos autos. Em 

segundo lugar, é inadequada a aludida impugnação considerando que o 

acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, de acordo com o artigo 54, da 

Lei 9.9099/95. Não acolho a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial Cível, vez que o autor argumenta que deveria integrar o polo 

passivo empresa estatal, porém, como a denunciação da lide não é 

possível nos feitos que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis e como tal 

alegação deve ser apreciada no mérito, rejeito a preliminar. Por fim, rejeito 

a preliminar de carência da ação por ausência de nota fiscal, visto que o 

documento não é documento indispensável à propositura da ação, já que 

poderia a autora valer-se de outros meios para demonstrar a relação de 

consumo. Ainda, neste particular, nota-se que a autora demonstrou a 

existência das notas fiscais dos produtos em impugnação (id. 9795991). 

Superadas as preliminares, passo a julgar o mérito. De rigor a inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar a ausência de culpa na demora do reparo do 

celular Galaxy S7 EDGE 32 GB, que motivou a aquisição de outro aparelho 

telefônico por encontrar-se o autor privado do primeiro celular por meses, 

ônus que não se desincumbiu. A requerida cinge-se a alegar que prestou 

atendimento ao consumidor e que “por alguma razão o autor não recebeu 

o aparelho de volta, o que leva a concluir que houve um extravio na 

empresa dos Correios”, havendo culpa exclusiva de terceiro, no caso, da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Sem nenhuma 

controvérsia, houve a compra do aparelho celular Galaxy S7 EDGE 32 GB 

que apresentou defeito em pouco tempo de uso, o que ocasionou tais 

consequências: envio do produto para assistência técnica em 07.03.2017 

sem devolução do aparelho até a presente data e compra de novo 

aparelho celular pela apresentação de defeito no celular adquirido perante 

a ré em 02/03/2017 (id. 9795991, p. 6). Assim, denota-se que os 

problemas ocasionados no aparelho decorrem de vício de qualidade, que 

frustrou o uso do bem pelo consumidor, de maneira que deve-se aplicar o 

comando do art. 18, §1º, incisos I e II do CDC, facultando-se ao autor a 

substituição do produto da mesma espécie, em perfeitas condições de uso 

ou a devolução do valor pago, sendo que esta última opção fora a eleita 

pelo autor. A responsabilidade da reclamada é de ordem objetiva, nos 

termos do artigo 12 do CDC. A aludida responsabilidade da empresa 

fabricante somente será afastada quando comprovar que não colocou o 

produto no mercado que; que, embora haja colocado o produto no 

mercado, o defeito inexiste, ou, que há culpa exclusiva do consumidor ou 

terceiro, sendo ônus da prova do prestador de serviços demonstrar tais 

excludentes, ônus que não se desincumbiu. Saliente-se que para alegar a 

culpa exclusiva dos Correios, a requerida deveria provar tal alegação, não 

havendo acostado qualquer prova nesse sentido, aliás, o dever a 

requerida era de sanar o defeito no prazo máximo de 30 dias e, tendo 

ciência de possível irregularidade nos Correios, deveria encaminhar o 

mesmo produto no prazo legal, sendo inadmissível o autor ficar a espera 

do aparelho por tempo indefinido desde 07.03.2017. Os elementos da 

responsabilidade estão, assim, caracterizados, vez que há nexo causal 

entre a conduta da requerida fabricar produto que apresentou vício dentro 

do período de garantia e os danos causados ao autor, que ficou privado 

do aparelho celular e teve despesas para a compra de novo produto, por 

desídia da ré. Portanto, o pleito de restituição do valor pago de forma 

simples pelo produto adquirido inicialmente é cabível a título de prejuízos 

materiais. Ressalte-se que não é caso de aplicação do art. 42 do CDC, 

pois a repetição de indébito pressupõe uma cobrança indevida, que 

inexiste nos autos em apreço. Por outro lado, não há que se falar em 

devolução do valor usado para aquisição de novo aparelho, sob pena de 

enriquecimento sem causa da autora que comprou o produto e está na 

posse e usufruindo do bem. Além disso, no caso em comento o produto 

não foi reparado no prazo legal, o que gera transtornos exacerbados, 

sobretudo porque a parte consumidora ficou privada do uso do produto. 

Quando o consumidor é obrigado a procurar diversas vezes o fabricante, 

sem que o problema do aparelho eletrônico seja resolvido a contento, no 

prazo previsto no CDC, caracteriza-se dano moral. O surgimento de vícios 

no produto em curto espaço de tempo e a ausência de reparo no celular 

defeituoso excede os limites dos aborrecimentos diários, gerando 

indignação no consumidor, comprometendo a paz e tranquilidade de 

espírito, devendo, pois, ser reparado o consumidor em sua esfera moral. 

No mesmo sentido é a orientação da Turma Recursal Única deste Estado, 

in verbis: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE 

MAQUINETA DE CARTÃO. FALHA NO PRODUTO. TENTATIVA DE 

RESOLUÇÃO DO IMPASSE VIA ADMINISTRATIVA. RESCISÃO 
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CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO NA 

AQUISIÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)Para a fixação de 

indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. A 

indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável 

para o caso em referência. Diante da impossibilidade de utilização do 

produto adquirido pelos recorridos, fazem eles jus à rescisão do contrato 

firmado com a parte recorrente, com a consequente devolução do valor 

desembolsado na aquisição da maquineta de cartão. Sentença mantida. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 10538120158110013/2016, Turma 

Recursal Única, julgado em 10.06.2016, publicado no DJE 10.06.2016) 

Dessa forma, configurado o dano moral sofrido pela parte requerente, 

passo agora a analisar a respeito do quantum a ser estipulado a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais a quantia de R$ 9.500,00 (nove mil e 

quinhentos reais). Diante do exposto ratifico a medida de urgência 

concedida nos autos e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para: a) Condenar a requerida a restituir os valores de R$3.099,00 

(três mil e noventa e nove reais), de forma simples, com incidência de 

correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais de 1% 

ao mês, a contar da citação (art. 42, do CDC); JULGO IMPROCEDENTE o 

pleito de devolução do valor pago no segundo aparelho e, b) Condenar a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.500,00 (nove mil 

e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora 

de 1% a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde 

o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por consequência, julgo extinto o 

processo com julgamento do mérito com fulcro no artigo 487, I do CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios nessa fase processual (Art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino-MT, 22 de fevereiro de 2018 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

______________________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino-MT, 22 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004969-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. R. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004969-54.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SAMUEL VOLPATO 

GASPARELO REQUERIDO: GLEYS RODRIGUES ROSA GASPARELO 

Vistos, em correição. Recebo a inicial e defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, consignando que o presente feito deverá tramitar em segredo 

de justiça. Proceda-se às anotações necessárias. Consta na inicial que o 

autor requer a fixação dos alimentos provisórios no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), equivalente 64% (sessenta e quatro por cento) do 

salário mínimo vigente para as filhas menores, bem como R$ 1.800,00 (mil 

e oitocentos reais), cerca de 192% (cento e noventa e dois por cento) do 

salário mínimo para o filho maior. Posto isso, acolho os alimentos 

oferecidos, fixando-os como provisórios, além de 50% das despesas 

extraordinárias (médica, odontológica e material escolar), devidamente 

comprovadas, devendo o requerente efetuar o depósito, até o dia 05 

(cinco) de cada mês para as filhas menores, na conta bancária da 

requerida, e até o dia 15 (quinze) de cada mês, na conta do filho maior, 

informada na exordial. No mais, visando oportunizar às partes a 

autocomposição, favorecendo a celeridade e a economia processual, 

designe-se audiência de mediação, a qual deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca. Cite-se e 

intime-se a requerida, notificando-a acerca dos alimentos, e querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, nos termos do artigo 335, do 

Código de Processo Civil, bem como para que compareça à audiência a 

ser designada. Notifique-se o requerente, para que tome ciência da 

presente decisão e para que compareça a audiência. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 140210 Nr: 10337-66.2014.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADBN, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Constato que o(a)(s) menor(s) está(ão) residindo na cidade de Campo 

Verde/MT.

Desse modo, com fundamento no art. 147, I, do ECA, declino da 

competência e determino a remessa do feito para a Vara competente da 

comarca de Campo Verde/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 112109 Nr: 2563-53.2012.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVRDS, LEONIDAS RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRLENE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixo de expedir INTIMAÇÃO ao inventariante removido Sr. 

LEONIDAS RIBEIRO DA SILVA, por não ter a sua exata localização , nos 

autos apenas menciona que ele mudou-se para a Capital do Estado de 

Alagoas, Maceió. Certifico que será expedido intimação para advogada do 

requerente , Dra. SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI, OAB 14.231-MT 

, para indicar atual endereço do inventariante removido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158865 Nr: 8521-15.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERDS, ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA, 
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LAUDICEIA SOARES DE AMORIM, LAHADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO MATIAS DA SILVA, ANA CLARA, 

KAROLAINE RODRIGUÊS LEITE, UESLAINE APARECIDA GOMES DAS 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PETERSON VEIGA CAMPOS - 

OAB:17203

 Inventário Código 158865

 Vistos etc.

 O presente inventário encontra-se na fase do artigo 626 do CPC, ou seja, 

concluindo as citações necessárias acercas das primeiras declarações.

 Como forma de evitar tumulto processual, DETERMINO:

 1. A CITAÇÃO da herdeira Ana Clara, representada pela sua genitora 

Ueslaine Aparecida Gomes das Neves, residente à Rua Ipê Roxa, nº87, 

Primavera III, em Primavera do Leste-MT, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias manifeste acerca das primeiras declarações.

 2. A CITAÇÃO da companheira sobrevivente Karolaine Rodrigues Leite, 

no endereço Avenida Mato Grosso, nº 366, Bairro Primavera II, conforme 

consulta no sistema APOLO, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

manifeste acerca das primeiras declarações.

 3. Desnecessária a citação dos herdeiros, Paulo Eduardo e Luiz Antônio 

Henrique, vez que procederam ao pedido de abertura do inventário, 

apresentaram as primeiras declarações, e encontram-se representados 

pelo mesmo advogado.

 4. INTIMEM-SE AS FAZENDAS PÚBLICAS, Municipal, Estadual e Federal, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem acerca das primeiras 

declarações (fls. 38/40).

 5. Aguarde-se em cartório a finalização das citações dos herdeiros e 

intimações das Fazendas Públicas, bem como resposta do ofício de fls. 

31, para então passar-se ao cumprimento do item 6.

 6. Não havendo impugnações, intime-se o inventariante para 

APRESENTAR AS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES, oportunidade em que poderá 

emendar, aditar ou completar as primeiras, bem como para que 

APRESENTE OS CÁLCULOS DOS TRIBUTOS, e as certidões negativas de 

débitos.

 5. Feito o cálculo e apresentadas às certidões, vista ao Ministério Público, 

e, em seguida, a Fazenda Pública Estadual e Municipal.

 6. Cumpridas as determinações, faça os autos conclusos para 

deliberação acerca da partilha.

 7. Em consonância com o parecer ministerial de fls. 41, INDEFIRO o pedido 

de Busca e Apreensão dos bens descritos às fls. 26/27, vez que não 

restou demonstrado à posse dos bens.

 Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2016.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 174266 Nr: 7557-85.2016.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUSA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDER LUIZ DOS SANTOS - 

OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Advogado WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB/MT-16327, 

da parte autora, retirou o processo em carga em 05/05/2017 e até a 

presente data não promoveu a devolução.

Assim, em cumprimento a determinação constante no relatório da 

correição/2017, intimo-o, via DJE a proceder a devolução dos autos, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de busca e apreensão e de 

comunicação a OAB/MT para as providências pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 133409 Nr: 5518-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRAF, SVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Antonio Ródio - 

OAB:9451/PR

 Processo nº 5518-86.2014.811.0037

Código 133409

S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos em que as partes pactuaram acordo 

acerca do débito cobrado nos autos.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do acordo.

Ante o exposto, homologo para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Revogue-se o Mandado de prisão civil contra Leandro da Silva Franco.

Certifique-se.

Suspenda-se o feito até o cumprimento.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

 Ciência às partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, __/__/2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145673 Nr: 2402-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARQUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHAES - OAB:17567 MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do requerente, Dr. Marcelo Brasil Saliba, OAB/MT 

11.545-A, para solver as taxas judiciais no valor de R$ 21,28(Vinte e um 

reais e vinte e oito centavos), conforme cálculo de fls.59 nos autos.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003910-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VOLNEI DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO)

EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR OAB - MT0006824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO)

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59466 Nr: 7098-64.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ FIEL ALVES, IVETE FÁTIMA FIEL ALVES 

STORTI, SELMO JOSÉ STORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT, ELIANE DOMINGAS 

LOPES SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:OAB/MT 4912, BRENO DEL BARCO NEVES - OAB:6743, 

EMERSON OLIVEIRA - OAB:, Fernando Garcia Barbosa - OAB:17.134, 

JACKSON P. C. COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOAO BERNARDO 

TODESCO - OAB:OAB/MS 17.298, JOÃO CARLOS BRITO REBELO - 

OAB:6024-A, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA 

BRESCOVICI - OAB:7366, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre a penhora no rosto dos autos de fls. 654/659, bem 

como da correspondencia devolvida de fls. 652/653, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136346 Nr: 7834-72.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA DE SOUZA CABRAL, OTAILES ALVES 

CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVE FERNANDO BORGES CAMPOS, 

GENEFER FERNANDA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 Visto,

Para adequação da pauta deste Juízo, redesigna-se a audiência aprazada 

para o dia 14 de março de 2018 as 14h00min.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173389 Nr: 6990-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHAIS MYLENA SANTOS PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REITOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

JURÍDICAS SOCIAIS APLICADAS DE PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:MT/ 20873-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889

 “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça.”Considerando a informação apresentada pela impetrante à p.112, 

a ação perdeu seu objeto, uma vez que o objetivo do presente Mandado 

de Segurança era que instituição de ensino disponibilizasse os boletos 

para pagamento do acordo, regularizando a matrícula e acesso ao Portal 

do Aluno da parte autora, bem como, que se abstivesse de cobrar os 

honorários.Nesse sentido, cita-se jurisprudência:MANDADO DE 

SEGURANÇA - PERDA DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE - EXTINÇÃO DO 

FEITO. - É de se julgar prejudicado o "mandamus", se no curso de sua 

tramitação foi alcançada a pretensão da impetrante. V. V. -. É descabido o 

uso de mandado de segurança contra decisão liminar proferida em habeas 

corpus de competência do Tribunal Estadual, uma vez que esta pode ser 

impugnada, excepcionalmente, através de mandamus dirigido ao Tribunal 

da Cidadania. (Processo: MS 10000170426993000 MG; Órgão Julgador: 

Grupo de Câmaras Criminais; Relator: Beatriz Pinheiro Caires; Publicação: 

22/09/2017; Julgamento: 09 de Setembro de 2017). (Grifo nosso)Deste 

modo, ante a inexistência de interesse processual que justifique o 

prosseguimento deste feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, o Estado-juiz julga extinto o processo sem resolução do 

mérito.Indevida verba honorária (art. 25 da Lei nº 12.016/09).Com o 

trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109177 Nr: 8379-50.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SANTOS VARGAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, homologa-se o acordo acima para 

que surta os efeitos jurídicos e legais, e resolve-se o mérito nos termos do 

artigo 487, III do Código de Processo Civil.

As custas já foram pagas pelo autor.

Caberá cada parte arcará com os honorários de seus advogados.

Oficie-se para que proceda a liberação do veículo junto ao Detran.

Certificado o trânsito em julgado, proceda as baixas de estilo e arquiva-se. 

Publicada em audiência, homologa a desistência do prazo recursal.

Transladam-se cópias em todos os processos em apenso.

Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eu, Lucas Gustavo Gomes Silva (Estagiário de 

Gabinete) que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59466 Nr: 7098-64.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ FIEL ALVES, IVETE FÁTIMA FIEL ALVES 

STORTI, SELMO JOSÉ STORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT, ELIANE DOMINGAS 

LOPES SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:OAB/MT 4912, BRENO DEL BARCO NEVES - OAB:6743, 

EMERSON OLIVEIRA - OAB:, Fernando Garcia Barbosa - OAB:17.134, 

JACKSON P. C. COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOAO BERNARDO 

TODESCO - OAB:OAB/MS 17.298, JOÃO CARLOS BRITO REBELO - 

OAB:6024-A, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA 

BRESCOVICI - OAB:7366, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a penhora no rosto dos autos de fls. 654/659, bem como 

da correspondencia devolvida de fls. 652/653, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161083 Nr: 872-62.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICO DA ROCHA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 

21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 44.

Realizou-se consulta nos sistemas de busca de endereços dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, a qual foi frutífera, conforme documentos anexos.

 Proceda-se nova tentativa de apreensão do veículo e citação do 

requerido.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119403 Nr: 1804-55.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT 11877-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida, 

na pessoa do advogado Dionísio Neves de Souza Filho, para recolher as 

custas de desarquivamento, no prazo de 05 dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002912-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLESSI CLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o requerente para no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

Primavera do Leste/MT, 1 de março de 2018. Lidane Memoria Campos 

Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003681-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BARROS SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BARROS SILVA OAB - MT15730/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Primavera do Leste MT (IMPETRADO)

GETULIO GONCALVES VIANA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1003681-71.2017.8.11.0037 IMPETRANTE: THIAGO BARROS SILVA 

IMPETRADO: GETULIO GONCALVES VIANA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por THIAGO 

BARROS SILVA contra ato de GETULIO GONCALVES VIANA, Prefeito 

Municipal de Primavera do Leste/MT, todos devidamente qualificados nos 

autos. Aduz, em síntese, que, em 03/07/2015, foi publicado o edital de 

abertura de Concurso Público 001/2015 da Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste/MT para o provimento de cargos efetivos, dentre os 

quais, o de Procurador Municipal, sendo que foi ofertada 01 (uma) vaga 

direta e demais colocações em cadastro de reserva. Afirma que, 

16/10/2015, foi publicada a homologação do resultado final do referido 

Concurso (edital de concurso nº 13.01/2015), na qual o impetrante 

figurava em 2º (segundo) lugar para o cargo de Procurador Municipal, na 

condição de Cadastro de Reserva. Alega que, em 12/02/2016, o 1º 

(primeiro) classificado, foi convocado para o cargo de Procurador 

Municipal, todavia, existem 05 (cinco) assistentes jurídicos e 02 (duas) 

assessoras jurídicas na relação de servidores do Município de Primavera 

do Leste/MT, exercendo, por meio de cargos em comissão, atribuições de 

competência privativa de Procurador Municipal efetivo. Assim, requer, em 

sede de tutela antecipada, que seja determinado ao impetrado que 

proceda à sua nomeação e entrada em exercício no cargo, bem como a 

alteração da Lei Municipal nº 704/2001 e demais medidas necessárias 

para criação de mais 01 (um) cargo de Procurador Municipal efetivo. No 

mérito, pugnou pela confirmação da tutela antecipada e o reconhecimento 

de seu direito à nomeação no cargo de Procurador Municipal. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, registro, que o mandado de segurança 

é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (artigo 5º, LXIX, da 

Constituição Federal). Ainda, destaca-se que o artigo 7º, III, da Lei nº 

12.016/09 prevê a viabilidade de o magistrado conceder liminar em favor 

do impetrante, ante a existência de fundamentos relevantes, bem como 

que a medida se torne ineficaz caso seja, ao final, deferida a segurança. 

Como é cediço, para a concessão de liminar é imprescindível a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, no mandado de segurança faz-se 

necessário para obtenção da liminar a comprovação de plano, através de 

prova pré-constituída, do direito líquido e certo, e não apenas aparência do 

direito, como nas cautelares. Outrossim, sobre a tutela de urgência, o 

artigo 300 do Código de Processo Civil prevê: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 do mesmo códex: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso sub judice, afirma a parte impetrante 

que o ato praticado pela Autoridade Coatora é arbitrário e ilegal, pois não 

está de acordo com a legislação vigente, já que existem vagas a serem 

preenchidas por servidores aprovados em concurso público, que o 

impetrado preencheu com servidores nomeados em comissão. Contudo, o 

entendimento de que a aprovação em concurso público em posição 

classificatória, além do número de vagas ofertadas no edital não atribui ao 

referido candidato o direito subjetivo à nomeação, mas, tão somente, a 

mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e 

oportunidade da Administração Pública. Dessa forma, não restou 

demonstrada a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das 

alegações de que o impetrante foi preterido na ordem classificatória para a 

nomeação, porquanto, não resta comprovada a existência de cargo vago. 

Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – 

CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE 

RESERVA) – CERTAME EM VIGÊNCIA – VACÂNCIAS E CONTRATAÇÕES 

PRECÁRIAS COMPROVADAS – EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE 

CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – EFEITOS 

FINANCEIROS LIMITADOS À DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO – 

SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – PRECEDENTE DO STJ. 1. Segundo 

entendimento do STJ “(...) a mera expectativa de nomeação dos 

candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) 

convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade 

do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o 

preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, 

aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 4. Tal 

direito também se manifesta quando, durante o prazo de validade do 

concurso, demonstrado o interesse da Administração Pública, surgirem 

novas vagas, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja 

em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, 

aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento, seja 
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pela realização de novo concurso público dentro do prazo de vigência do 

certame anterior. (...)” (AgRg no AREsp 557.048/SE, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015) 

Ainda consoante esse entendimento, o direito oponível do candidato 

aprovado em cadastro reserva é o de não ser preterido na ordem de 

classificação, durante o prazo de validade do concurso, em casos de 

publicação de novo edital com abertura de vagas ou de surgimento de 

novas vagas no setor. Nessa toada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPÃO 

DO LEÃO. PSICÓLOGO. CADASTRO DE RESERVA. EDITAL Nº 001/2009. 

EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. I - A CLASSIFICAÇÃO DE 

CANDIDATO EM PROCESSO SELETIVO PARA A FORMAÇÃO DE 

CADASTRO DE RESERVA LHE CONFERE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO 

À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. II - INEXISTE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM 

CADASTRO DE RESERVA, EM RAZÃO DA ABERTURA DE NOVA VAGA, 

POR LEI MUNICIPAL, QUANDO AUSENTE PROVA DA PRORROGAÇÃO DO 

CONCURSO PÚBLICO, BEM COMO DA PUBLICAÇÃO DO DIPLOMA LEGAL, 

NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70059960781, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: EDUARDO 

DELGADO, JULGADO EM 25/09/ 2014) Quanto ao pedido de alteração da 

Lei Municipal nº 704/2001 e demais medidas necessárias para criação de 

mais 01 (um) cargo de Procurador Municipal efetivo, também não restam 

demonstrados os requisitos para o deferimento num juízo de cognição 

sumária. Assim, não está configurado nos autos o requisito de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, ausentes 

os requisitos legais, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Notifique-se 

a autoridade coatora do conteúdo desta ação, enviando-lhe uma cópia da 

petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações 

que entender necessárias. Após o decurso do prazo para informações, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público e venham conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de agosto de 2017. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DOURADO PANIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO)

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO)

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

1004839-64.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 1 de março de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judicial Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001716-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM REGINA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATHAN RAFAEL OLIVEIRA JESUS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001716-58.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CARMEM REGINA SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, JHONATHAN RAFAEL OLIVEIRA JESUS Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por CARMEM 

REGINA SANTOS DE OLIVEIRA em face de JHONATHAN RAFAEL 

OLIVEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que 

seu filho é portador de distúrbios psicóticos e desconfia que faz uso de 

múltiplas drogas, de forma que não possui capacidade para reger sua 

pessoa e administrar seus bens. Assim, pugna, em sede de tutela 

antecipada, internação compulsória de JHONATHAN para tratamento da 

dependência química. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. De início, 

cumpre trazer à baila que, em função da idealização do primado do direito 

à vida como um dos núcleos essenciais da Constituição Federal e de seu 

correlato direito à saúde artigo 6° e artigo 196 da CRFB/88, ambos 

consectários naturais e diretos do princípio da dignidade da pessoa 

humana artigo 1°, inciso III, da CRFB/88, desponta a ideia, de cunho 

inevitável, de predomínio absoluto daquelas concepções que privilegiem 

direitos, garantias e liberdades individuais em detrimento de noções 

transpessoalistas de Estado. Logo, ao Estado democrático pesa o dever 

de assegurar, na sua mais ampla feição e amplitude, o direito à saúde a 

todos os indivíduos, indistintamente, na medida em que deve providenciar 

a implementação de ações e políticas públicas que promovam e garantam, 

de modo universal e em igualdade de acesso, a consecução de tal direito 

a todos os cidadãos. O direito à vida e à saúde, de acordo com o feitio 

constitucional, ganha o ‘status’ de primazia absoluta e sobrepõe-se aos 

demais direitos individuais, de modo que irradia seus efeitos no seu mais 

amplo espectro, de forma imediata e integral, independentemente de 

restrições de ordem legal. Nesse sentido: “(…) O DIREITO À SAÚDE 

REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO 

DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 

A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À 

PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER 

CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O 

reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 

gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (…)” 

(STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª 

Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ 

de 02/02/2.007, p. 140). Insta consignar que o artigo 300 do Código de 

Processo Civil prevê que “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303, do referido códex, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Dessa forma, a princípio, está demonstrada a existência de 
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hipótese factual que retrata que o primeiro requerido encontra-se em 

situação de risco e que, inclusive, pode agravar seu estado de saúde 

face à ausência do tratamento específico, circunstância essa que dá vigor 

a probabilidade do direito invocado. Assim, com o propósito de buscar a 

preservação de direitos, em que a probabilidade do direito invocado 

caracterizado pela situação peculiar de saúde que se encontra o 

requerido probabilidade do direito - e o perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo — corporificado pelo risco que decurso do 

tempo pode catalisar, restaram perfeitamente delineados, de forma a 

indicar a conveniência da medida ventilada, que virá ao encontro de seu 

interesse, os quais devem sobrepor-se aos demais, considero que se 

encontram presentes, parcialmente, as hipóteses que autorizam a 

concessão do pedido postulado em sede de tutela de urgência. Nessa 

toada: “(...). 1. Ainda que não tenha primado pela melhor técnica, o direito 

em tela é de pessoa dependente de drogas, em situação de risco e, assim, 

não pode o Judiciário se furtar de prestar uma jurisdição rápida e efetiva 

para garantir o direito à vida e à saúde, o que justifica a relativização de 

alguns princípios e garantias processuais pela absoluta preponderância 

do bem jurídico tutelado. 2. A Constituição Federal (art. 196) preceitua que 

"saúde é direito de todos e dever do Estado", aí entendido em sentido 

amplo, contemplando os entes federados União, Estados e Municípios. 3. 

Estado e Município são sabidamente partes legítimas passivas em 

demandas que versem sobre internações compulsórias e atendimentos na 

área de saúde mental e drogadição, mormente por ser o Município gestor 

do CAPS, órgão que presta os primeiros atendimentos nessa área, 

inclusive na esfera ambulatorial, dispondo de meios para dar os 

encaminhamentos necessários à internação, quando indicada, que por 

sua vez passa pelo gerenciamento do Estado, através do DAHA da 

Secretaria Estadual de Saúde. 4. Cabe ao Judiciário vigiar o cumprimento 

da Lei Maior, mormente quando se trata de tutelar superdireitos como vida 

e saúde. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 

70050488196, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 29/11/2012). “(...). 1. Tratando-se de 

pessoa usuária de drogas, agressiva e violenta, é cabível pedir aos entes 

públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de 

que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 2. Os 

entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de 

pessoa cuja família não tem condições de custear. 3. Há exigência de 

atuação integrada do poder público como um todo, isto é, União, Estados e 

Municípios para garantir o direito à saúde. 4. É solidária a responsabilidade 

dos entes públicos. Inteligência do art. 196 da CF. 5. Cabível a condenação 

da Fazenda Pública ao pagamento das despesas processuais. Inteligência 

do art. 6º, letra c, da Lei nº 8.121/85 e do item 3 do Ofício Circular nº 

595/07-CGJ. Recurso desprovido. (SEGREDO DE JUSTIÇA)”. (Apelação 

Cível Nº 70047448873, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

28/03/2012). “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - 

DEFERIMENTO - ADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. Verificada a 

presença dos requisitos legais, é de rigor a manutenção de decisão que 

concedeu a antecipação de tutela a fim de permitir a internação 

compulsória de dependente químico". (TJSP, Processo: AI 

1556234320128260000 SP 0155623-43.2012.8.26.0000, Relator(a): Thales 

do Amaral, Julgamento: 05/11/2012, Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito 

Público, Publicação: 08/11/2012). “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER A FIM DE DETERMINAR A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE 

DEPENDENTE QUÍMICO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA VEROSSIMILHANÇA 

DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL PRESENTES 

DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP, Processo: AI 

663777020118260000 SP 0066377-70.2011.8.26.0000, Relator(a): Ferraz 

de Arruda, Julgamento: 10/08/2011, Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito 

Público, Publicação: 16/08/2011). Deveras, a dimensão transcendental do 

direito à vida e à saúde, extravasa a concepção tradicional, e por 

considerar que se trata de direitos que ostentam mais alto grau axiológico 

e não admitirem proteção postergada, tem-se consolidado o entendimento 

na seara jurisprudencial de que se afigura perfeitamente possível, com 

espeque no conteúdo normativo do artigo 536 do Código de Processo Civil, 

o bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo e forma de garantir o 

direito a vida e a saúde de quem necessite e não tenha condições de 

arcar com os custos. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO – RECURSO 

ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – BLOQUEIO DE 

CONTAS DO ESTADO – POSSIBILIDADE. 1. Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 2. Embora venha o STF adotando a ‘Teoria da 

Reserva do Possível’ em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 3. Recurso especial não provido”. (STJ, Recurso 

Especial nº 835.687/RS, 2.ª Turma, Relator: Ministra Eliana Calmon, julgado 

em 04/12/2007, fonte DJ de 17/12/2007, p. 160). Dessa forma, entendo 

que o pedido deve ser deferido em parte, porquanto o deferimento 

genérico de todos os procedimentos de que o paciente venha a necessitar 

acaba por desprestigiar a análise singular de cada pedido. Assim, sendo 

imprescindível o deferimento de uso de medicamentos, procedimento 

cirúrgicos ou quaisquer atos médicos que não sejam fornecidos pela rede 

pública de saúde, estes deverão ser feitos ao longo dos autos, mediante 

apresentação de indicação/relatório médico. Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado na inicial para o fim de: a) 

DETERMINAR que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, adotem as 

providências necessárias para internação da requerido ANDERSON em 

clínica especializada para tratamento de dependente químico, seja na rede 

pública ou privada, bem como prestem o auxílio de todo o necessário para 

que se efetive a pretensão, tal qual fornecendo transporte e alimentação a 

parte requerente, bem como a sua acompanhante; b) DETERMINAR que, 

na hipótese de não cumprimento do preceito mandamental, sejam 

bloqueadas contas públicas estaduais e municipais, em montante 

equivalente ao necessitado pela paciente, sem prejuízo das demais 

deliberações supramencionadas. Consigo que o tratamento deverá ser 

arcado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente 

estatal. Sem prejuízo, considerando que a parte requerente está 

patrocinada pela Defensoria Pública, nomeio como defensor do requerido 

JOILSON, o Dr. Alfredo de Oliveira Woyda, OAB/MT 7719-B, advogado 

atuante nesta Comarca. Citem-se os requeridos para, querendo, 

apresentarem defesa, no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 

do Código de Processo Civil, fazendo constar as advertências legais do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Intimem-se os requeridos ESTADO 

DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador-Geral, e o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, na pessoa de seu representante legal, para o 

cumprimento da liminar. Notifique-se o representante do Ministério Público 

e cientifique o i. Defensor Público. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2017. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

MARIA SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - 738.612.609-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003649-66.2017.8.11.0037 AUTOR: 

DIEGO ANTONIO VIEIRA REPRESENTANTE: MARIA SILVANA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a requerente para no prazo legal impugnar a 

contestação. Primavera do Leste,1 de março de 2018 Lidiane Memoria 

Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004653-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE VIEIRA MARQUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004653-41.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: ELISETE VIEIRA MARQUES MOREIRA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação 
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vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a requerente para no prazo legal impugnar a 

contestação. Primavera do Leste,28 de fevereiro de 2018 Lidiane Memoria 

Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004724-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004724-43.2017.8.11.0037 AUTOR: FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS 

LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando que o requerido foi citado apenas no dia 14/12/2017, não 

retornando, contudo, os autos, conforme certificado no Id 11911071, 

redesigno a audiência para o dia 24/04/2018 às 13:50. Saem os presentes 

intimados, devendo o advogado trazer a parte autora e suas testemunhas 

independente de intimação. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004725-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDA DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004725-28.2017.8.11.0037 AUTOR: ENILDA DA SILVA LIMA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando que o 

requerido foi citado apenas no dia 14/12/2017, não retornando, contudo, 

os autos, conforme certificado no Id 11911071, redesigno a audiência 

para o dia 24/04/2018 às 14:10. Saem os presentes intimados, devendo o 

advogado trazer a parte autora e suas testemunhas independente de 

intimação. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de março de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005243-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES SEFRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005243-18.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUIZ FERNANDES SEFRIM 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando que o requerido foi citado apenas no dia 13/12/2017, não 

retornando, contudo, os autos, conforme certificado no ID 11911151, 

redesigno a audiência para o dia 24/04/2018 às 14:30. Saem os presentes 

intimados, devendo o advogado trazer a parte autora e suas testemunhas 

independente de intimação. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005258-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE JESUS VALADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005258-84.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA LUZIA DE JESUS 

VALADAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando que o requerido foi citado apenas no dia 06/02/2018, 

não retornando, contudo, os autos, conforme certificado no ID 11911167, 

redesigno a audiência para o dia 24/04/2018 às 14:50. Saem os presentes 

intimados, devendo o advogado trazer a parte autora e suas testemunhas 

independente de intimação. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005219-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RONQUE NICOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005219-87.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA APARECIDA RONQUE 

NICOLINI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando que o requerido foi citado apenas no dia 06/02/2018, não 

retornando, contudo, os autos, conforme certificado no ID 11911161, 

redesigno a audiência para o dia 24/04/2018 às 15:30. Saem os presentes 

intimados, devendo o advogado trazer a parte autora e suas testemunhas 

independente de intimação. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69767 Nr: 2074-84.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOIRANE SOUZA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA SIMONE BRESSAN - 

OAB:MT 20437

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Município de Primavera do Leste – MT em face de Loirane Souza Mendes, 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento do 

débito, postulando pela extinção do feito (fls.44).

Isto posto, extinto o crédito tributário pelo pagamento, JULGO EXTINTA 

POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional e artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil c/c art. 1º da Lei n.º 6.830/80.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito.

Levante-se a medida restritiva.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116595 Nr: 7246-36.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: OLMIRO FRANCISCO ALBRECHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE ÁVILA FURIATI - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:1903329-1

 Processo nº: 7246-36.2012.811.0037 (Código 116595)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126709 Nr: 9244-05.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9244-05.2013.811.0037 (Código 126709)

Vistos em correição.

Sobre a petição retro, diga a parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176075 Nr: 8561-60.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do ESTADO DE MATO GROSSO, com 

instituição de novo sistema remuneratório, através das Leis 

Complementares nº 7.360/2000 e 8.269/2004, anterior ao quinquênio legal 

que antecede a propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das 

diferenças decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código 

de Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela parte 

requerente, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto 

no artigo 98 do mesmo códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137681 Nr: 8801-20.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMAR DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8801-20.2014.811.0037 (Código 137681)

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 100/101, na forma sucessiva e no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55775 Nr: 3429-03.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DE 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3429-03.2008.811.0037 (Código 55775)

Vistos em correição.

Ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 215, bem como considerando 

a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável 

pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos e, 

ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao 

referido setor competente para a cobrança das custas, dando-se baixa 

nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 148839 Nr: 3784-66.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID ISOLDE MULLER TRAMPUSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade, nos termos do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, devidos a partir do requerimento administrativo 
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30/09/2014 (fl. 22), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Ainda, arbitro honorários em favor do 

advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos 

termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131707 Nr: 4166-93.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER OLIVEIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139801 Nr: 10142-81.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONES MARIA SANGALLI ABI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, tendo em vista 

que o requerente não comprovou os requisitos estabelecidos na Lei nº 

8.213/91, com o advento da nova redação dada pela Lei nº 9.720/1998 c/c 

artigo 203, V, da Constituição Federal, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), nos termos do artigo 85, §2º e 19º, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162930 Nr: 1636-48.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE LIMA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem 

custas.Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex.Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158826 Nr: 8501-24.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8501-24.2015.811.0037 (Código 158826)

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 695/696, na forma sucessiva e no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152851 Nr: 5750-64.2015.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE FERRARI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5750-64.2015.811.0037 (Código 152851)

Vistos em correição.

Sobre a certidão retro, diga a parte impetrante, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54903 Nr: 2582-98.2008.811.0037
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 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DE 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT, ALDENIZIA GOMES DE 

RESENDE, MOVIMENTO GREVISTA DOS SERVIDORES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979/MT

 Processo nº 2582-98.2008.811.0037 (Código 54903)

 Vistos em correição.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134856 Nr: 6672-42.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVÂNIO ALBERTO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6672-42.2014.811.0037 (Código 134856)

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 111/112, na forma sucessiva e no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163399 Nr: 1885-96.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTÓDIA DE ALMEIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

RENATA CARRETO - OAB:18929-A

 Processo nº: 1885-96.2016.811.0037 (Código 163399)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146609 Nr: 2816-36.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ORCELY FERREIRA CASTANÕN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 2816-36.2015.811.0037 (Código 146609)Vistos em 

correição.Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a 

conversão da ação para liquidação de sentença.Após, intimem-se as 

partes para a apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de 

Processo Civil.Sem prejuízo, defiro o pedido de perícia contábil.Importante 

ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte beneficiária da 

justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil. 

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, 

desde já, como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ: 07.957.255/001-96, a qual deverá ser intimado para formular 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a proposta de 

honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, 

bem como previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor 

integral da verba honorária. O desempenho do encargo independerá de 

compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 

473, §3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, através de 

seus advogados, via DJE, de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. Com o 

depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do 

laudo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140517 Nr: 10521-22.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA PEREIRA, INA ONDINA 

AZEVEDO BAEZ DANTAS, LAURA SUELLEN RODRIGUES GASPAR 

FARIAS, RENATA DAS DORES SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem 

custas.Honorários advocatícios pelas requerentes, estes fixados em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex.Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163619 Nr: 2019-26.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VALÉRIO DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163822 Nr: 2135-32.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171271 Nr: 5834-31.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA EMILDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163422 Nr: 1908-42.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE MOERGENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 1908-42.2016.811.0037 (Código 163422)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128344 Nr: 1267-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE LÚCIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1267-25.2014.811.0037 (Código 128344)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à parte exequente, no 

tocante à alegação de intempestividade do recurso de apelação de fls. 

63/71.

Em consulta ao sistema Apolo, extrai-se que foi realizada a carga para 

ciência do requerido acerca da sentença proferida conforme fl. 51, bem 

como que esta transitou em julgado à fl. 53.

Assim, desentranhe-se a petição de fls. 63/71, procedendo-se a sua 

entrega, mediante recibo nos autos, a parte executada.

Sem prejuízo, certifique-se o decurso do prazo para impugnar a 

execução.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144908 Nr: 2007-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Koelzer Appelt, APPELT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007-46.2015.811.0037 (Código 144908)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105896 Nr: 4935-09.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4935-09.2011.811.0037 (Código 105896)

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 137/138, na forma sucessiva e no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132540 Nr: 4823-35.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4823-35.2014.811.0037 (Código 132540)

Vistos em correição.

Remetam-se os autos novamente à Contadoria do Juízo, tendo em vista a 

manifestação de fl. 108-v.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138768 Nr: 9540-90.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9540-90.2014.811.0037 (Código 138768)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que, na procuração de fl. 19, a parte 

exequente outorgou poderes especiais de receber e dar quitação ao seu 

advogado.

Desse modo, expeçam-se os alvarás judiciais eletrônicos conforme os 

dados bancários indicados às fls. 126/127, nos termos do artigo 450 da 

CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118487 Nr: 841-47.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOINIR JOSÉ POSTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:Proc/geral, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 “(...) Ante o exposto, HOMOLOGO o referido pedido e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Oficie-se à Secretaria de 

Assistência Social informando a disponibilidade do medicamento 

“salmeterol 50 mg e fluticasona 250 mg” junto à Farmácia Farma Total.Sem 

prejuízo, intime-se a referida Farmácia para que faça a devolução dos 

valores recebidos que não foram utilizados pelo requerente.Sem custas e 

despesas processuais. Sem condenação em honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.”Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132409 Nr: 4726-35.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINÉIA BARCELOS DOS REIS NEVES, POLIANI 

LUCHESE CINTRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4726-35.2014.811.0037 (Código 132409)

Vistos em correição.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme determinado à fl. 214.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60533 Nr: 338-65.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº 338-65.2009.811.0037 (Código 60533)

Vistos.

Às fls. 183 e 189, a requerente juntou o comprovante de aquisição dos 

medicamentos no dia 06/06/2017 e 30/10/2017, ante a demora no 

fornecimento e, à fl. 192, pugnou pela restituição do valor gasto.

É o necessário.

Fundamento e decido.

Considerando o teor da sentença proferida em favor do requerente, que 

determinou ao requerido que fornecesse o tratamento necessário à sua 

patologia, pelo tempo que for preciso, bem como tendo em vista que o 

requerente já cumpriu o disposto no artigo 11 do Provimento nº 

02/2015/CGJ, trazendo aos autos o comprovante (fl. 79), DETERMINO o 

IMEDIATO BLOQUEIO de R$ 469,81 (quatrocentos e setenta e nove reais e 

oitenta e um centavos) em conta bancária do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT, através do sistema BACEN-JUD.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177642 Nr: 9413-84.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES, JAINE LUCI 

SELIG CEZAR, SANDRA MARIA ORTIZ PASSINATO, MARIA TACIANA 

DIAS ORTEGA, MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, DORILÉIA ADRIANA 

SANTOS SILVA DE TONI, MARIA NILZA FEITOSA MENDES, CLAUDIA 

REJANE NOWOTNY, SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA, DANIELI 

CRISTINA AMANTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA MOURA BARRETO - 

OAB:19488-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas.Condeno 

os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176584 Nr: 8832-69.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINO MUCCELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, devidos a partir da data do requerimento 

administrativo 17/02/2012 (fl. 35), ressaltando que os juros moratórios e a 

correção monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem 

observar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Ainda, arbitro honorários em favor do 

advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos 

termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138266 Nr: 9180-58.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA FELIX PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:MT/12770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:MT/ 10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:MT 12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES 

- OAB:MT/11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9180-58.2014.811.0014 (Código 138266)

Requerente: Cassia Felix Pereira

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, e considerando o teor da certidão de fl. 

73, apontando que a contestação é intempestiva, DECRETO A REVELIA do 

ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Todavia, assinalo que, apesar de não ter apresentado contestação no 

prazo estipulado, contra o ESTADO DE MATO GROSSO não se aplicam os 

efeitos materiais da revelia.

 Com efeito, a jurisprudência tem assentado o entendimento de que não se 

aplicam as disposições atinentes à confissão ficta e os efeitos da revelia 

previstos nos artigos 341 e 345 do Código de Processo Civil, 

respectivamente, já que se discutem direitos indisponíveis.

 Nesse sentido o seguinte aresto:

"(...). CONFISSÃO FICTA E EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO AO INSS. 

ARTIGOS 302 E 320 DO C.P.C. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Ao Poder Público 

não se aplicam as disposições atinentes à confissão ficta e os efeitos da 

revelia consoante os artigos 302 e 320 do C.P.C., respectivamente, eis 

que em litígio direitos indisponíveis. 5. Embargos a que se nega provimento.

(TRF-3 - EI: 49480 SP 94.03.049480-8, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 20/05/2010, 

PRIMEIRA SEÇÃO) (Grifei).

Proceda-se ao desentranhamento e consequente devolução da 

contestação de fls. 63/66, mediante recibo nos autos, ao representante do 

requerido.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se.
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Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146704 Nr: 2883-98.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MICHALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135252 Nr: 6973-86.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6973-86.2014.811.0037 (Código 135252) Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Importante ressaltar que, em 

se tratando de prova requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, 

assevera o artigo 95 do Código de Processo Civi..Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, a qual deverá ser intimado para formular proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de 

Processo Civil). Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

salientando-se que, em havendo concordância, bem como previsão 

orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da verba 

honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo Civil). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124282 Nr: 6853-77.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135671 Nr: 7303-83.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168594 Nr: 4536-04.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4536-04.2016.811.0037 (Código 168594)

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao cumprimento da carta de intimação 

expedida nos autos.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168628 Nr: 4560-32.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO FABRICIO MACIEL DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4560-32.2016.811.0037 (Código 168628)

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao cumprimento da carta de intimação 

expedida nos autos.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58162 Nr: 5759-70.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as requisições de pagamento foram devolvidas pela 

Coordenação de Execução Judicial – COREJ, sem autuação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56236 Nr: 3926-17.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 3926-17.2008.811.0037 (Código 56236)

Vistos em correição.

Defiro o pedido ministerial retro.

Proceda-se conforme requerido.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169441 Nr: 5006-35.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DO DISTRITO 

INDUSTRIAL II - JOSE DE ALENCAR - AEDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex.Custas pela parte 

requerente. Sem honorários, ante a ausência de citação.Certificado o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134382 Nr: 6282-72.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNILDO SCHLEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172585 Nr: 6598-17.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI TELES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

LUCIANA FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT, TIAGO ALVES DA 

SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72081 Nr: 4396-77.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MATOZO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 4396-77.2010.811.0037 (Código 72081)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão de fl. 246.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123185 Nr: 5721-82.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELISBELA RODRIGUES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 
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OAB:MT/9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5721-82.2013.811.0037 (Código 123185)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154028 Nr: 6260-77.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR FERREIRA MENDES, CRISTIANO ROBERTO 

BATISTA SOARES, IVAIR NATAL BREDA, JOSÉ ALVES SILVA, 

GIVANILDO BATISTA DA SILVA, MARIO APARECIDO PEREIRA, OLDAIR 

JOSE RIBEIRO ROCHA, WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA, MATHEUS 

MORALES CASTANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT, 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6260-77.2015.811.0037 (Código 154028)

Vistos em correição.

Defiro o pedido ministerial retro.

Proceda-se conforme requerido.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138849 Nr: 9591-04.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE JOAQUINA VIANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170709 Nr: 5588-35.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR CECHIN LAZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160963 Nr: 822-36.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MARIA PAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168181 Nr: 4324-80.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISIS TRINDADE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4324-80.2016.811.0037 (Código 168181)

 Vistos em correição.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida.

Após retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123044 Nr: 5581-48.2013.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLETE INES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178789 Nr: 9999-24.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9999-24.2016.811.0037 (Código 178789)

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 127/128, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134972 Nr: 6765-05.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 6765-05.2014.811.0037 (Código 134972)

Vistos em correição.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para apresentação de resposta 

ao ofício enviado à fl. 147.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150916 Nr: 4804-92.2015.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIRLENE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSESSORIA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - MT, SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTE E LAZER DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENICE FREITAS TEIXEIRA - 

OAB:MT 14.274

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133034 Nr: 5222-64.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DALVA SMANIOTTO, LILIANE FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171259 Nr: 5823-02.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Hinterholz Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 5823-02.2016.811.0037 (Código 171259)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão de fl. 170.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126983 Nr: 9516-96.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIBIANE SILVA DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122714 Nr: 5257-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Farias da Silva - 

OAB:16575, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Vistos em correição.
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Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151975 Nr: 5268-19.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAM ROBSON DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5268-19.2015.811.0037 (Código 151975)

Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao cumprimento/devolução da carta 

precatória expedida nos autos.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134393 Nr: 6293-04.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA VITAL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6293-04.2014.811.0037 (Código 134393)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca do cálculo de fl. 78.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127225 Nr: 206-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PIMENTEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:8256

 Processo nº: 206-32.2014.811.0037 (Código 127225)

Vistos em correição.

Em que pese a manifestação de fls. 88/89, entendo que não merece 

acolhimento, tendo em vista que, em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei 

que o processo foi encaminhado conforme carga nº 505086, juntamente 

com outros processos.

Sendo assim, ante a inércia da parte requerida quanto aos valores 

discriminados, HOMOLOGO os valores apresentados pela parte 

exequente à fl. 86.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168598 Nr: 4540-41.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDSMT, JULIANA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e 

diante da reiteração do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA, para o fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, 

nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 60 (sessenta) 

dias.Honorários advocatícios pelo réu, no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social.Ainda, arbitro honorários 

em favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos 

reais) nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de Processo 

Civil.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, 

§1°, da Lei nº 8.620/93.Decorrido o prazo para recurso voluntário, ao 

contador para se verificar se não trata de caso de reexame 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135841 Nr: 7430-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE BRASILINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O, MARCIA MACEDO GALVÃO - OAB:MT/15668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7430-21.2014.811.0037 (Código 135841)

Vistos em correição.

Sobre a impugnação de fls. 143/146, diga a parte exequente, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130211 Nr: 2886-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CORDEIRO LAGE, KÉZIA ARAÚJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 
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OAB:MT/14.337-E, JANETE GEHM - OAB:MT.16.971, SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN - OAB:5734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 2886-87.2014.811.0037 (Código 130211)

 Vistos em correição.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134946 Nr: 6742-59.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, BÁRBARA FERREIRA - OAB:OAB/MT 20170, DIVAIR 

APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:5073/MT, RODRIGO 

RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - 

OAB:MT 8.623, VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - 

OAB:OAB/MT21423/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147236 Nr: 3141-11.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON JESUS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166536 Nr: 3437-96.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GARCIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112101 Nr: 2557-46.2012.811.0037

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO - 

SINPEN/MT, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DE 

PRIMAVERA DO LESTE - SINSSPP - LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT, MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:, JUARI JOSÉ REGIS JUNIOR - OAB:10.435/MT, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:151890, NATÁLIA RAMOS BEZERRA REGIS - 

OAB:12.048/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

STEFFANE D PAULA GOMES DOS SANTOS - OAB:19044, TIAGO 

ALVES DA SILVA - OAB:182410

 Vistos em correição.

 Permaneçam os autos suspensos até o decurso do prazo deferido 

anteriormente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174782 Nr: 7833-19.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGIE MARTINS REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175779 Nr: 8414-34.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOÃO HERKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75398 Nr: 7713-83.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MS. 6.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124538 Nr: 7114-42.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE DE SOUSA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:16843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135413 Nr: 7110-68.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138730 Nr: 9503-63.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDES BARBOZA GRANJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174340 Nr: 7583-83.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAIR NATAL BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137928 Nr: 8967-52.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCOM JOHNI CORVETTO, LUIZANE SILVA DA 

SILVA, ILAINE BREGALDA BERTOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127119 Nr: 104-10.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILANE SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13.890-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111207 Nr: 1578-84.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE 

MATO GROSSO - SINPEN/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DE PRIMAVERA DO 

LESTE - SINSSPP - LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:, JUARI JOSÉ REGIS JUNIOR - OAB:10.435/MT, NATÁLIA RAMOS 

BEZERRA REGIS - OAB:12.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:15890, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:

 Vistos em correição.

 Permaneçam os autos suspensos até o decurso do prazo deferido 

anteriormente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001036-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER MORAIS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MYRIAN PAVAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001036-39.2018.8.11.0037 REQUERENTE: WEDER MORAIS DE 

ARAUJO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação cominatória de obrigação de 

fazer proposta por WEDER MORAIS DE ARAUJO em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (todos 

qualificados na petição inicial), em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional, para que o(s) requerido(s) adote(m) as 

providências necessárias para submeter o(a) requerente/substituído(a) a 

uma microcirurgia para remoção de tumor cerebral, via Sistema Único de 

Saúde. Relata na petição inicial que, atualmente, está com 24 anos de 

idade; padece com uma lesão expansiva cerebral no lobo transoral direito; 

a situação é de urgência; é hipossuficiente econômico, pois não possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do tratamento. 

Instada pela Defensoria Pública, a Secretaria Municipal de Saúde informou 

que o procedimento microcirúrgico está fora da referência orçamentária 

do Município, sendo o Estado de Mato Grosso, portanto, mais capacitado 

para disponibilizá-lo. Ressalta que o médico assistente atestou que: “(...) o 

quadro clínico do paciente é grave e este é o ÚNICO PROCEDIMENTO 

PARA O DEVIDO TRATAMENTO DO REQUERENTE. (...) trata-se de 

demanda de caráter URGENTE em vista de o tumor ter tomado proporções 

assustadoras e a demora na realização do procedimento pode ocasionar 

novo sangramento interno com grande risco de ÓBITO.”. O Núcleo de 

Apoio Técnico concluiu que: “a) Quanto à doença alegada: Conforme 

relatório médico e exame complementar nos autos, o requerente tem lesão 

expansiva cerebral (lobo temporal direito), b) Quanto a Indicação dos 

Procedimentos: está indicado considerando o grau da lesão e o estado 

clínico da paciente. c) Quanto à urgência do procedimento: O 

procedimento pode ser caracterizado como URGÊNCIA, devido ao risco de 

hipertensão intracraniana..” (Parecer Técnico nº 310/2018, Id 12000438). 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, 

na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 

de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (…) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelo teor dos documentos médicos que instrumentalizam a 

petição inicial, notadamente pelo Laudo para Solicitação de Autorização de 

Internação Hospitalar, do SUS; pelo Relatório médico (ambos subscritos 

pelo Dr. Felipe Bastos de Lima, Neurocirurgião, CRM/MT 6016, juntados no 

Id 11958508); pelo laudo do exame de imagem (Ressonância Nuclear 

Magnética do Crânio, no Id 11958508); além do Parecer Técnico do NAT (Id 

12000438); os quais apontam que o(a) requerente/substituído(a) 

necessita ser submetido(a) ao(s) procedimento(s) cirúrgico mencionado. 

No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, verifica-se pelo risco de elevação da pressão intracraniana, 

agravada pelo crescimento da lesão, bem como pelo tempo mínimo legal de 

trâmite do processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável 

ao(à) requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição 

agravada, talvez irremediavelmente. Não bastasse a urgência, observa-se 

que o(a) requerente/substituído(a) buscou referido procedimento perante 

o SUS em 09.02.2018, sem êxito (vide Protocolo de Entrada de 

Procedimento na Central de Regulação deste Município (Id 11699757), 

portanto, há 20 (vinte) dias, não se podendo penalizar o(a) 

requerente/substituído(a) pela demora do sistema de saúde e determinar 

que aguarde indefinidamente a dispensação de um medicamento, de uma 

consulta ou de um procedimento médico-hospitalar. No mais, protelar o 

tratamento requerido implicaria, em última análise, em desperdício de 

recursos públicos, haja vista a eventual necessidade de repetição dos 

procedimentos já realizados. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência, de natureza satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a 

obrigação de: adotar as providências necessárias para disponibilizar a 

WEDER MORAIS DE ARAUJO (qualificado(a) na petição inicial), no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, a microcirurgia para remoção de tumor 

cerebral (inclusive o transporte necessário), além dos demais tratamentos 

posteriores decorrentes da doença, que se fizerem necessários (desde 

que acompanhada da necessária justificativa médica e não seja 

ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, 

no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Advirto 

que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das 

medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste 

caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, 

a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
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ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cancele-se a audiência de 

conciliação, designada automaticamente pelo sistema, conforme 

determinado no Id 11969462. Tendo em vista a situação relatada neste 

feito; aliada à praxe da Fazenda Pública em não cumprir as determinações 

judiciais, concernentes aos serviços de saúde (verificada em tantos 

outros processos, sentenciados e em trâmite neste Juizado Especial da 

Fazenda Pública); diante do Provimento 02/2015-CGJ e, sobretudo, dos 

princípios que devem nortear a aquisição de produtos e/ou serviços às 

expensas da Administração Pública; bem como expirado o prazo 

assinalado, sem o devido cumprimento da obrigação ora deferida; deverá 

a parte autora apresentar 3 (três) orçamentos ou justificar, 

pormenorizadamente, a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de até 10 

(dez) dias. Cumpra-se com urgência, inclusive no plantão judiciário, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 1º de março de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito em substituição legal

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 74795 Nr: 7114-47.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Vistos em correição.

Após o período correicional, permaneçam os autos conclusos para 

decisão.

Primavera do Leste/MT, 10 de maio de 2016.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 122983 Nr: 5522-60.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LAMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 198569 Nr: 7942-96.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIERY FERREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Palmestron F. Cabral - 

OAB:5809

 Autos código 198569

1. Atualize-se o calculo de pena do apenado.

2. Desde já, designo o dia 13.04.2018 às 15:20 horas, para audiência 

admonitória, oportunidade em que serão fixadas as condições do regime 

semiaberto ao reeducando.

Intime-se e se cumpra.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000316-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA OAB - RJ84279 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (DEPRECADO)

 

Processo n º :  1000316-97 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 1 de março de 

2018. Mirela C.P.L.Gianetti Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000841-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GASTALDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CICHACZEWSKI (RÉU)

 

Processo n º :  1000841-79 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 1 de março de 

2018. Mirela C.P.L.Gianetti Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000590-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

1000590-95.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 1 de março de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 167225 Nr: 1733-05.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARAH ANNY DAHAN, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZONICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, ROVÂNIA BRAIA SPÓSITO - OAB:176087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Autos nº 1733.05.2017.811.0040 (Código 167225)

Vistos em correição.

Recebo a presente como ação ordinária visando a habilitação de crédito 

retardatário em processo de recuperação judicial.

Embora não haja requerimento nesse sentido, em se tratando de crédito 

trabalhista, defiro o benefício da gratuidade judiciária. Anote-se.

Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo legal contestar a ação, 

advertindo-a que não sendo contestada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados na inicial, tudo na forma dos arts. 335 e 344 do atual CPC.

Oportunamente, intime-se o Administrador Judicial para manifestação.

Às providências.

Sorriso/MT, 06 de Setembro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 118252 Nr: 8845-30.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO MACEDO 

MARTINS - OAB:204.726/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista o deposito judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 186978 Nr: 2283-63.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 Autos nº 2283.63.2018.811.0040 (Cod. 186978)

 Vistos etc.

 Cuida-se de Embargos de Terceiro no bojo do qual o embargante afirma 

que no último dia 13, por força de mandado de busca e apreensão 

expedido nos autos principais em apenso, houve a apreensão indevida de 
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10.955,16 sacas de soja de 60 Kg cada. Assim, requer liminarmente o 

recebimento dos presentes embargos, bem como a concessão da liminar 

para o fim de suspender os atos de constrição que recaem sobre o 

referido produto.

 Estando a inicialmente formalmente em ordem, recebo a inicial na forma 

colocada em Juízo. Entretanto, devolvo os autos em Cartório a fim de que 

seja providenciada a imediata juntada do mandado de busca e apreensão 

devidamente cumprido aos autos principais em apenso, de modo a 

possibilitar o exame da liminar ora perseguida.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54909 Nr: 5261-28.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISIAN APARECIDA GUIMARÃES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436, DENISE 

GOMES SANTANA - OAB:OAB/RJ 86313

 Autos nº 5261-28.2009.811.0040 – Código: 54909.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento de fl. 423.

 Desta feita, INTIME-SE a executada para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 26 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129105 Nr: 4823-89.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARINA MACK MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089-A

 Autos nº 4823-89.2015.811.0040 – Código Apolo: 129105.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as atualizações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada, através de seu(s) patrono(s) 

constituído(s), para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor indicado às fls. 275/277, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103265 Nr: 6265-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO JORGE AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6265-61.2013.811.0040 – Código Apolo: 103265.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento do mandado 

de busca e apreensão e a citação da parte requerida.

 Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104590 Nr: 7657-36.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CAOVILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR MEISTER, VALDERI CAMILO FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:17.551, João Paulo F. Alves - OAB:

 Autos n. 7657-36.2013.811.0040 – Código Apolo: 104590.

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a correta 

ordenação das páginas do presente, eis que a impugnação à contestação 

apresentada às fls. 185/187 encontra-se fora da ordem.

 No mais, DETERMINO seja certificado acerca do decurso do prazo para 

manifestação do requerido Valderi Camilo França acerca da decisão 

proferida às fls. 188/189, o qual tem procurador constituído nos autos (fl. 

101).

 Sem prejuízo, DEFIRO a produção de prova testemunhal, conforme 

requerido pela parte autora à fl. 190.

 Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 

de Maio de 2018, às 15h00min, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas.

 Por oportuno, FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 

354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 27 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106018 Nr: 9098-52.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉPOCA PRESENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9098-52.2013.811.0040

 ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

PARTE RÉ: ÉPOCA PRESENTES LTDA

CITANDO(A, S): ÉPOCA PRESENTES LTDA- ME

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/12/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 40.274,57

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular, E SUA 

INTIMAÇÃO DE QUE A LIMINAR FOI DEFERIDA.

 RESUMO DA INICIAL: O réu firmou em 12/06/2008, firmou Contrato de 

Cédula de Credito Bancário para a aquisição do bem HONDA CIVIC LX, 

CINZA, 2004, CHASSI 93HES15505Z105142, PLACA NFL 249. A dívida 

contraída foi de R$ 32.574,81 para ser pago em 48 prestações fixas, 

mensais e consecutivas, sendo cada uma, no valor de R$ 1.075,69, 

iniciando-se em 10/07/2008 e término para 10/06/2012. Em garantia da 

dívida assumida, o financiado transferiu ao Banco o domínio resolúvel e a 

posse indireta do bem descrito e individualizado, descrito acima, 

tornando-se enquanto devedor, em possuidor direto e depositário fiel do 

bem. O réu tornou-se inadimplente com suas obrigações, tendo sido 

constituído em mora através de Notificação Extrajudicial/Protesto. Como 

consequência de tal mora impõe-se a realização da garantia, nos termos 

avençados no contrato, em consonância com o disposto no art. 1363, II e 

artigo 1364 CC, sendo o débito em aberto atualizado nesta data o 

montando de R$ 40.274,57. Além da dívida em aberto, devidamente 

atualizada nos termos estabelecidos pelas partes no contrato firmado, 

deve a Parte Requerida depositar na mesma ocasião o montante das 

custas/despesas havidas com o processo e honorários advocatícios em 

favor dos patronos do autor, os quais se requer sejam arbitrados. Vem o 

autor, na qualidade de credor fiduciário, requerer CONCEDER liminarmente 

inaudita altera pars, a busca e apreensão do bem descrito, expedindo-se 

o competente mandado, requer seja o bem depositado em mãos da autora, 

na pessoa de seu representante, bem como seja procedida a citação do 

réu para, querendo, no prazo de 5 dias, deposite o valor integral da dívida 

em aberto, acrescida das custas e honorários fixados pelo Juízo, e/ou no 

prazo de 15 dias apresente a defesa de seus interesses acompanhando o 

feito até a final decisão. Se no prazo de 5 dias o réu não optar pelo 

pagamento do débito integral em aberto, nos termos da lei em vigor, 

consolidar-se-á a posse plena e exclusiva do bem ao patrimônio do autor.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o requerimento de REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD e RENAJUD. Ingressando o 

endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se o ato obstado. Do 

contrário, caso o requerido não seja localizado, CITE-SE POR EDITAL. 

Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, NOMEIO A COORDENADORA DO NPJ/UNIC CURADORA ESPECIAL 

AO RÉU CITADO POR EDITAL, que deverá ser intimada desta nomeação, 

bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal. 

Sequencialmente, ESPECIFIQUEM as partes as EVENTUAIS PROVAS que 

pretendam produzir, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 27 de fevereiro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119198 Nr: 9471-49.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIZERO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, 

DONADIO DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PORTARI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA FREDERICO 

DAMACENO - OAB:169165, MATHEUS PEREIRA DA SILVA - 

OAB:344815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR os advogados: 

MILTON LUIZ CUNHA, OAB/SP nº 21376, CARLOS ROBERTO IBANEZ 

CASTRO, OAB/SP nº 168.812 e RICARDO LUIZ CUNHA, OAB/SP nº 

203728, do inteiro teor da decisão proferida à fl. 323, para querendo, 

manifestarem-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão: " Tendo em vista que a requerida CMBERRINI VEÍCULOS LTDA. 

constituiu novos procuradores (fl. 295) em momento anterior à prolação da 

sentença juntada nas fls. 298-301, intimem-se aqueles para que digam do 

pedido juntado nas fls. 318-319, em 05 (cinco) dias. Inertes ou concordes, 

fica desde logo deferida a expedição de alvará na forma postulada nas 

fls. 318-319. Com relação à demandada Multizero Comércio de Automóveis 

Ltda., intime-se para que indique a conta bancária para recebimento dos 

valores depositados pelo autor, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, 

expedindo-se na sequência o necessário alvará. Sorriso/MT, 09 de 

fevereiro de 2018. JACOB SAUER - Juiz de Direito, em substituição legal."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59297 Nr: 2595-20.2010.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO ANDREGHETTO, LEONILDA VANZELLA 

ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA de que foi designado o dia 12 de março de 

2018, às 09 horas, para a vistoria preliminar e incio das periciais, bem 

como, a INTIMAÇÃO das PARTES, para que atendem o requerimento da 

Senhora Perita de fls. 292/293.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133797 Nr: 7314-69.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7314-69.2015.811.0040 – Código: 133797.

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta 

por BANCO J. SAFRA S/A em desfavor de NELIO SECCO, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial.

 Entre um ato e outro, a parte autora requereu a desistência da ação (fl. 

59).
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 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser definida como 

"a abdicação expressa da posição processual alcançada pelo autor, após 

o ajuizamento da ação".

 Como se vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o 

qual se fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do 

processo com resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos 

apenas processuais, não atingindo o direito material que permanece 

incólume.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO proposto por BANCO J. SAFRA S/A em desfavor de NELIO 

SECCO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

 Relativamente ao pleito de baixa da restrição judicial, anoto que inexiste 

qualquer determinação de bloqueio, razão pela qual resta prejudicado 

aludido pedido.

 CUSTAS, se houver, pela parte autora. DECLARO esta PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara.

 DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez 

certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140986 Nr: 11093-32.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ou 

PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIMIX CONCRETO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE CASTRO JUNIOR 

- OAB:18435, ANA PAULA MAGALHÃES - OAB:22.496, MAIRA 

KAROLINE IURCK VOSGERAU - OAB:56419, MARCIA ISABEL 

HERTMANN EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, MARINA FREIBERGER 

NEIVA - OAB:42.226, PAULO MAURICIO BRANCO SILVA - OAB:34.730, 

VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O

 Certifico e dou fé que verificando o Alvará de Liberação n.º 

382703-8/2018 constatei que o mesmo não foi liberado por incosistência 

de dados da conta. Certifico, ainda, que em contato com o Sr. FABIANO 

ALVES MARSON, proprietário da empresa Requerente, o mesmo informou 

que a conta indicada por seu procurador às fls. 218, está equivocada, 

pois há tempos foi alterada, tendo sido informada erroneamente pelo 

mesmo. Certifico, por fim, que o proprietário da empresa Requerente Sr. 

Fabiano Alves Marson informou a conta da Requerente como sendo 

Banco do Brasil S/A, ag. 4205-6, c/c 113156-7.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135453 Nr: 8216-22.2015.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NATALIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE ENXOVAIS E COSMETICOS 

SANTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8216-22.2015.811.0040

 ESPÉCIE: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: MARIA NATALIA DA SILVA

PARTE RÉ: COMERCIO DE ENXOVAIS E COSMETICOS SANTOS LTDA ME

CITANDO(A, S): COMERCIO DE ENXOVAIS E COSMETICOS SANTOS LTDA 

ME, CNPJ: 13.466.513/0001-34, (KL ENXOVAIS)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/09/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 111,26

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A requerente efetuou uma compra no referido 

comércio no valor de R$ 60,00, parcelando em duas vezes de R$ 30,00. 

Ocorre que na época da compra a requerente residia na cidade de 

Sorriso-MT, logo vindo a mudar-se para Dom Aquino-MT e não recordando 

da dívida deixada para trás. Em certa ocasião a requerente foi notificada 

de que seu nome estaria nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA), logo procurou a empresa para possível negociação. 

Ocorre que a requerente não obteve êxito na localização da empresa, 

motivo pelo qual impossibilitou a requerente de efetuar o pagamento da 

dívida, eis que o local em que se encontrava a requerida não mais existe e 

não sabendo onde encontrar o seu representante legal. Assim, seu nome 

foi levado a protesto junto ao Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da cidade 

de Sorriso-MT e consequentemente o nome da requerente fora inscrito no 

SPC e SERASA, nas datas de 31/01/2012 e 02/01/2012. Diante de tantos 

transtornos a requerente deseja realizar o pagamento do valor a fim de 

que se retirem as restrições em seu nome no supracitado Cartório, bem 

como nos órgãos de proteção ao crédito. Torna-se impossível a quitação 

do débito supracitado, restando tão somente à consignação em juízo do 

valor atualizado do crédito.

 DESPACHO: Vistos etc. Defiro o requerimento de REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD e RENAJUD. Ingressando o 

endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se o ato obstado. Do 

contrário, caso o requerido não seja localizado, CITE-SE POR EDITAL. 

Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC, NOMEIO A COORDENADORA DO NPJ/UNIC CURADORA ESPECIAL 

AO RÉU CITADO POR EDITAL, que deverá ser intimada desta nomeação, 

bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal. 

Sequencialmente, ESPECIFIQUEM as partes as EVENTUAIS PROVAS que 

pretendam produzir, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 27 de fevereiro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48682 Nr: 5606-28.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SECCHI, JANISCE APARECIDA BOSO 

SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A, JUAREZ 

PAULO SECCHI - OAB:10.483, SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE 

LIMA - OAB:4049, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR A advogada Soleica Fátima de 

Góes F. de Lima - OAB/MT - nº 4049 para, no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83395 Nr: 2410-45.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS EDIZAN SICHIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPORTE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:11.001-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55195 Nr: 5473-49.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARRI HERTER, SILVANA MARIA POLESE HERTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132424 Nr: 6566-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON CHARLES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934/O, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97453 Nr: 9479-94.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NASCIMENTO ROMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9479-94.2012.811.0040 – Código Apolo: 97453.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido fls. 70, eis que já ocorreu a citação da parte 

executada, conforme se visualiza à fl. 52.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito sob pena de 

extinção.

 Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

através de seu representante legal para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, §1º, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 28 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147273 Nr: 2656-65.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Gislaine Crispim de Farias Cruz - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, 

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:16555

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129080 Nr: 4811-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DIEGO TRZASKOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4811-75.2015.811.0040 – Código Apolo: 129080.

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de busca e apreensão promovida por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em 

desfavor de ALAN DIEGO TRZASKOS, ambos devidamente qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio 

acompanhada dos documentos de fls. 08/24.

 Deferiu-se a liminar pleiteada na peça de ingresso, fl. 25/25-v.

 O cumprimento do mandado de busca e apreensão restou infrutífero, fl. 

34.

 Logo adiante, às fls. 43/47, o requerido compareceu nos autos, alegando, 

em síntese, não estar em mora, pois os boletos disponibilizados pela ora 

requerente estão em desconformidade com a sentença proferida nos 

autos n. 8010458-46.2014.8.11.0040. Informou ainda, a realização de 

depósito judicial no valor de R$ 1.373,70 (um mil, trezentos e setenta e três 

reais e setenta centavos), relativos as prestações vencidas no período de 

fevereiro à julho/2017 e resíduo de R$ 37,50 (trinta e sete reais e 

cinquenta centavos) referente a parcela vencida em janeiro/2017. Juntou 

aos autos os documentos de fls. 48/108.

 À fl. 116, o autor requereu a transferência dos valores depositados nos 

autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Previamente ao levantamento da quantia depositada nos autos, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se 

concorda com os valores depositados para fins de quitação das parcelas 
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indicadas na exordial e/ou requerer o que entender de direito.

 Após, CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 28 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118252 Nr: 8845-30.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO MACEDO 

MARTINS - OAB:204.726/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92093 Nr: 3633-96.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA CIVIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DABOIT LTDA, DOUGLAS 

DABOIT, SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS, PAULO 

DABOIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS, SIDNEY JOSÉ MATIOTTI - OAB:3554/SC

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca do cumprimento integral do acordo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99867 Nr: 2551-93.2013.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FERREIRA DE CASTRO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:6893/O, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:13.974-MT, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos nº 2551-93.2013.811.0040 – Código: 99867.

 Vistos etc.

 Já tendo decorrido o prazo requerido à fl. 80, INTIME-SE o Administrador 

Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o cumprimento 

da determinação exarada à fl. 70/72.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56144 Nr: 197-03.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA, RICARDO NEVES 

COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS DOS SANTOS CASSIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 197.03.2010.811.0040 (Cod. 56144)

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o requerimento de fl. 109 etá em total descompasso 

com o rito processual em questão, determino o arquivamento dos autos, 

mediante prévia intimação do exequente.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146531 Nr: 2238-30.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL JOAQUIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2238.30.2016.811.0040 (Cod. 146531)

Sentença sem mérito

 Vistos etc.

 Haja vista que até a presente data não houve a triangularização da 

relação processual, a vista da ausência da citação da parte-ré, 

HOMOLOGO a desistência da ação manifestada pela parte autora e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII do CPC.

 CUSTAS, se houver, pela parte autora. HONORÁRIOS indevidos na 

espécie.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85899 Nr: 5290-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS-BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - OAB:30264/RS, 

ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A/MT, SABRINA 

CAMARGO DE OLIVEIRA MARTIN - OAB:55.893/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5290.10.2011.811.0040 (Cod. 85899)

Sentença sem mérito

 Vistos etc.

 Examinando os autos em comento, resta flagrante a desídia da parte 

autora, visto que, mesmo intimada, deixou de providenciar o necessário à 

citação da parte-ré, o que demonstra claramente seu desinteresse com 

relação ao prosseguimento da presente ação.

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 
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processo, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Custas pela parte autora. Honorários advocatícios indevidos na espécie.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58566 Nr: 1965-61.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A, LT SORRISO - SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NODIMAR CORREA, MAGDA MARIA SETI 

CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO RIBEIRO - 

OAB:7979, MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - OAB:34.714/SC

 Autos n° 1965-61.2010.811.0040 – Código 58566.

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por 

EBTE EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A em face 

de NODIMAR CORREA e MAGDA MARIA SETI CORREA, na qual, após ato 

e outro, fora realizada perícia judicial às fls. 224-310.

Instados a se manifestar, a requerente impugnou o laudo pericial às fls. 

313-318. Os requeridos, por sua vez, concordaram com o laudo 

apresentado (fls. 320).

 O expert manifestou-se às fls. 326-341 acerca da impugnação 

apresentada.

É o relato. Decido.

Pois bem, em análise ao laudo pericial e posterior manifestação do expert 

(fls. 326-341), verifico que as questões suscitadas pela requerente foram 

devidamente analisadas e sanadas, não restando pontos a serem 

discutidos no tocante a perícia realizada.

 Dessa feita, REJEITO a impugnação, e consequentemente HOMOLOGO o 

laudo pericial de fls. 313-318 e fls. 326-341.

Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 

dias.

 Após, conclusos.

 Às providências

 Sorriso/MT, 27 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132952 Nr: 6824-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DE SOUSA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

extinguindo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inc. I do CPC, determinando a retificação do quadro geral de credores 

da requerida para que passe a constar como crédito do autor o valor a ser 

apurado pelo contador judicial, na forma indicada neste comando judicial, 

excluindo-se qualquer valor a título honorários advocatícios, e multa do 

artigo 475-J do CPC/73 aplicada sobre referida verba, o qual deverá ser 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do 

artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, devendo ser observados a partir de então 

os termos estabelecidos no plano de recuperação judicial.CONDENO a 

parte requerida nas custas e despesas processuais, deixando, contudo, 

de condenar em honorários de sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, 

da Lei 11.101/2005.TRANSITADA EM JULGADO, encaminhem-se os autos 

à Contadoria para atualização nos moldes da sentença, manifestando-se 

as partes, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.Após, INTIME-SE 

o Administrador Judicial a, transitada em julgada a decisão, e na forma do 

art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, 

CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, providenciando a 

publicação de novo edital de inclusão do crédito reconhecido nesta 

decisão.Sorriso/MT, 28 de Fevereiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102888 Nr: 5854-18.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, EVARISTA BENEDITA DE ALMEIDA, MARIA DE ALMEIDA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTONIA DE ALMEIDA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3027-63.2015.811.0040 – Código Apolo: 126018.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pleito de fls.71-72, verifica-se que o cálculo 

apresentado pela Contadoria Judicial à fl. 75 encontra-se equivocado, pois 

a base de cálculo utilizada foi o valor de R$ 62.987,60, sendo que o valor 

atribuído à causa na inicial é de R$ 129.876,00.

 Assim, DETERMINO a remessa dos autos a Contadoria Judicial para 

elaboração de novo cálculo.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 28 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60486 Nr: 3783-48.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAGDC, MALBA RODRIGUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIGUEL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISTINADOS SANTOS 

KRIESER - OAB:23166, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Autos n. 3783-48.2010.811.0040 – Código Apolo: 60486.

 Vistos etc.

 Ciente, nesta data, da decisão proferida pelo Exmo Relator nos autos de 

Agravo de Instrumento nº 1001138-75.2018.8.11.0000.

 Em Juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos.

 No que pertine às informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual 

deverá ser imediatamente encaminhado à Secretaria da Terceira Câmara 

de Direito Privado via Malote Digital.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29506 Nr: 3940-94.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3670/A, JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - OAB:15.934- E, MATEUS 

FERNANDES COELHO DE SOUZA - OAB:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural. Bem 

como, INTIMAR a Parte Autora para informar seu atual endereço nos 

autos, no mesmo prazo, tendo em vista devolução de correspondência 

com motivo "Não existe o Nr." de fl. 555.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148653 Nr: 3406-67.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVA DE SOUZA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALICE ANGELICA SOARES MINEIRO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAÚJO - 

OAB:14183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes de que 

foi designado o dia 13/04/2018, às 14:30 horas, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT, para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144975 Nr: 1406-94.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA BATISTA NACIONAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FELIX CABRAL - 

OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO BRANCO JÚNIOR - 

OAB:86.475, ELIÉZER DIAS PEREIRA - OAB:278.328, Jessika 

Rodrigues Borges - OAB:20940

 Isto posto, acolho a pretensão deduzida na inicial para o fim de declarar 

nula a cláusula contratutal que prevê a restituição dos valores pagos ao 

final do grupo, eis que configurado o vício de consentimento e, via de 

consequência condenar a ré Unifisa Administradora Nacional de 

Consórcios Ltda a restituir à autora de forma imediata as parcelas pagas 

no valor total de 84.369,78 (oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e 

nove reais e setenta e oito centavos), a ser atualizada com correção 

monetária pelo INPC desde a data do pagamento de cada parcela e juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação. Condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC. Transitada 

em julgado a presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório 

pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada havendo cumprimento voluntário do 

julgado, ou ainda, requerimento de cumprimento de sentença, ao arquivo. 

Requerido o cumprimento de sentença, proceda-se a alteração da classe 

dos autos e prossiga-se conforme dispõe o art. 523 do CPC. P.R.I.C. Às 

providências. Sorriso/MT, 21 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148653 Nr: 3406-67.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVA DE SOUZA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALICE ANGELICA SOARES MINEIRO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAÚJO - 

OAB:14183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

AUTORA para informar seu atual endereço, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57988 Nr: 1598-37.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI SONIA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA KRONBAUER BORDIN, 

FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA - 

OAB:16.886/MT, LUCIANA ALCÂNTARA - OAB:5.276, MATHIS HALEY 

PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:26346/SP, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 Autos nº 697.98.012.811.0040 (Cod. 57988)

 Vistos etc.

 Relativamente ao valor depositado nos autos a titulo de honorários 

sucumbenciais, defiro a expedição de alvará às Advogadas Luciana 

Alcantara e Cibele Parreira Reis de Lima Miranda, na proporção de 50% 

para cada qual delas.

 Providencie ainda a confecção do alvará em favor da Fiagril para 

restituição do saldo depositado a maior nestes autos.

 Intimem-se. Às providências.

Sorriso/MT, 21 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40968 Nr: 3794-82.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELINE AUGUSTO ANDREGUETTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014, MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA - 

OAB:82357/MG, PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - OAB:183.463/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, ante o exposto acima, REJEITO o pleito formulado às fls. 

216-223 pelos fundamentos supracitados.Por conseguinte, e visando dar 

continuidade à presente execução, INTIME-SE a exequente para 

manifestar-se, requerendo o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Sorriso-MT, 

21 de Fevereiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi 

CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146545 Nr: 2246-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FATIMA DA SILVA SCHNEIDER, 

VILSON JOSÉ SCHNEIDER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - 

OAB:17919/MT, ISABEL JUNG - OAB:17.220, JÉSSICA CAROLINE 

SILVA - OAB:19721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA ALVES IZAC - 

OAB:13759, Izabel Jung - OAB:

 Autos n. 2246-07.2016.811.0040 – Código Apolo: 146545.

 Vistos etc.

 Ciente, nesta data, da decisão proferida pelo Exmo Relator nos autos de 

Agravo de Instrumento nº 1001116-17.2018.8.11.0000.

 Em Juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos.

 No que pertine às informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual 

deverá ser imediatamente encaminhado à Secretaria da Primeira Câmara 

de Direito Privado via Malote Digital.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 161173 Nr: 9808-67.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO L K SAUSEN & CIA LTDA, ROBERTO LUIS 

KUNZ SAUSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, 

ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos à execução apresentados por ROBERTO 

L. K. SAUSEN & CIA LTDA-ME e ROBERTO LUIZ KUNZ SAUSEN em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM 

EXAME DO MÉRITO, o que faço com espeque no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.CONDENO o embargante ao pagamento das 

custas e despesas processuais e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os 

quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, 

§2º, do CPC, ficando, contudo, a exigibilidade suspensa em razão dos 

mesmos serem beneficiários da AJG (fls. 120/127).PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro nos termos que dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para os 

autos n. 9808-67.2016.811.0040 – código n. 161173, prosseguindo-se no 

andamento do mesmo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 21 de Fevereiro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129534 Nr: 5082-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER ROSSARI, GANE MARIA ROSSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:17976/O, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:OAB/MT6.193

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.CONDENO os embargantes nas custas e 

despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que 

ARBITRO em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §º2, do 

mesmo códex.PUBLQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ. INTIMEM-SE.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

o que deverá ser previamente CERTIFICADO nos autos, TRANSLADE-SE 

cópia da presente sentença a execução apensa.Em seguida, AO 

ARQUIVO, mediante as baixas e anotações pertinentes.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 21 de Fevereiro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003580-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ORTIZ AMARO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que a Contestação apresentada pela 

parte requerida é tempestiva, por isso, impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte requerente, para, querendo, impugnar a Contestação. 

SORRISO, 1 de março de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000295-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL ANTONIO BAVARESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO LOPES MOREIRA (EMBARGADO)

JEFERSON DOS SANTOS REIS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000295-87.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: GENTIL ANTONIO BAVARESCO EMBARGADO: ARNO 

LOPES MOREIRA, JEFERSON DOS SANTOS REIS Vistos, e etc. 

In ic ia lmente ,  apense-se  aos  au tos  de  execução n º 

1003765-63.2017.8.11.0040. Se no prazo, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, recebo os Embargos à Execução para discussão, 

deixando de atribuir efeito suspensivo por não visualizar, por ora, o 

periculum in mora para a concessão da tutela provisória, nos termos do 

artigo 919, do CPC. Intime-se o embargado/exequente para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os embargos (artigo 920, I, do CPC). 

Os demais pleitos constantes da petição inicial serão apreciados 

oportunamente, em sentença, após o sempre salutar contraditório. Sem 

prejuízo, considerando que o NCPC estabelece que: Art. 3o, § 3o A 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais; Considerando, ainda, que não fora oportunizada a 

conciliação as partes. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as 

partes serem intimadas com antecedência, restando consignado que 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. - O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação. Intime-se. Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 215 de 1163



Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004101-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 01 de março de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005869-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE DE PAULO DIAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 01 de março de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54227 Nr: 4604-86.2009.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE MARCHI (espólio), LINO DE MARCHI 

(espólio), ADEMAR DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 Vistos em correição.

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos.

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

 Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, intime-se as partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 146848 Nr: 2421-98.2016.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO CANAVARROS SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A, 

JOSÉ ZIMMERMANN JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO - OAB:10200/B, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, LARISSA MARGARETH GONCHO - OAB:SC 

31760

 Vistos, em correição.

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que as devem estar acompanhadas 

por seus respectivos advogados ou defensores públicos.

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

 Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, intime-se as partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54227 Nr: 4604-86.2009.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE MARCHI (espólio), LINO DE MARCHI 

(espólio), ADEMAR DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 Conforme Determinação Judicial, designo Audiência de Conciliação, para 

a qual INTIMO as partes a comparecerem, no dia 20/02/2018 às 09h00, no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170466 Nr: 3690-41.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAZ, FSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WESLEY 

FRANCISCO LINS FARIA, para devolução dos autos nº 

3690-41.2017.811.0040, Protocolo 170466, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167867 Nr: 2086-45.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, RLDA, LO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WESLEY 

FRANCISCO LINS FARIA, para devolução dos autos nº 

2086-45.2017.811.0040, Protocolo 167867, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167466 Nr: 1854-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAZ, FSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WESLEY 

FRANCISCO LINS FARIA, para devolução dos autos nº 

1854-33.2017.811.0040, Protocolo 167466, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167841 Nr: 2080-38.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, NPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSA, EAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WESLEY 

FRANCISCO LINS FARIA, para devolução dos autos nº 

2080-38.2017.811.0040, Protocolo 167841, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167869 Nr: 2087-30.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, EAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WESLEY 

FRANCISCO LINS FARIA, para devolução dos autos nº 

2087-30.2017.811.0040, Protocolo 167869, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52418 Nr: 2882-17.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE MARCHI (espólio), LINO DE MARCHI 

(espólio), ADEMAR DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:122800/SP

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 15 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55496 Nr: 5644-06.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE MARCHI (espólio), LINO DE MARCHI 

(espólio), ADEMAR DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 15 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54227 Nr: 4604-86.2009.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE MARCHI (espólio), LINO DE MARCHI 

(espólio), ADEMAR DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 15 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 99579 Nr: 2223-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compareceu nesta secretaria o Sr. Fagner e ficou ciente do mandado 

expedido em 21/12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134825 Nr: 7852-50.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DOS SANTOS CASTRO, CLEITON 

CRISTIANO MUMBERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARA CHAGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87122 Nr: 6610-95.2011.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S & S IND. E COM. DE CERÂMICA LTDA, DELCIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA, SAMUEL PETRI SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. H. SANTANA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADE - OAB:MT 6.730

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84016 Nr: 3165-69.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, 

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 

LUCON - OAB:103560, RONALDO VASVCONCELOS - OAB:220344/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA ESPINDOLA 

FERREIRA - OAB:17746/O

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123549 Nr: 1563-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVO SCHANNE, IVANA MARIA STANGA SCHANNE, 

IVETE FÁTIMA BOTTINI MAGGIONI, RENATO MAGGIONI, NELSON KNOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CEZAR BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124884 Nr: 2307-96.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ 

UMBERTO EICKHOFF, ANTONIO ZANIN, JOSEFINA NADIR FRANZER ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4061, WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MITIDIERO - 

OAB:56555/RS, DANIELA HOFFMAN ZAMBENEDETI - OAB:13461-A/MT, 

EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:16.391-E, HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:14.352/PR, 

LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - OAB:13073, Tiago 

Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:15.079/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61217 Nr: 4511-89.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA GRÃOS INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY FRANCISCO LINS 

FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 4930 Nr: 447-22.1999.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIANA AVIAÇÃO AGRÍCOLA, INSUMOS E CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELITO LUIZ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 
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a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 19893 Nr: 74-15.2004.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO DAMIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 7255 Nr: 2724-11.1999.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO VIECELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GALVÃO, HAIDE VERONICA GALVÃO, 

LUIZ OSÓRIO ANDREGUETTO DA SILVA, BELINE AUGUSTO 

ANDREGUETTO DA SILVA, CLÁUDIA ANDREGUETTO DA SILVA, TANIA 

MARIA ROTILLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86696 Nr: 6161-40.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR COMIN, LUIZ MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15488/MT

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111967 Nr: 3934-72.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A, 

RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, CLEIRY ANTONIO DA SILVA ÁVILA - OAB:6.090

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41764 Nr: 4566-45.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL SLAVIERO, MARIA DE LURDES SLAVIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIVAL JOSE BETINELLI - 

OAB:74.635, ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17.964-PR, 

EVERTON DIEGO GIESSLER - OAB:74627, JARBAS CASTILHOS DA 

SILA - OAB:64.833, PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - 

OAB:PR/58676, RODRIGO HERCULANO DE OLIVEIRA - OAB:333709

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.
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 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 172844 Nr: 5094-30.2017.811.0040

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, WW, SMW, WW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 22/03/2018 às 09h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104881 Nr: 7952-73.2013.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGBM, AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que o pedido de suspensão resta 

prejudicado, eis que já transcorreu grande lapso temporal, razão pela qual 

intimo a parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57339 Nr: 1167-03.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC, ZM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83495 Nr: 2531-73.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37671 Nr: 567-84.2007.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDO(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 97455 Nr: 9481-64.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR GOLDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 96666 Nr: 8637-17.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL DOS SANTOS BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/05/2018 às 16 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 147856 Nr: 2904-31.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA 

ONESCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS 

QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE SPANIOL - OAB:13846/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BARROS DE 

CARVALHO - OAB:324104, JOÃO PAULO HECKER DA SILVA - 

OAB:183.113/SP, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - 

OAB:103560

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30918 Nr: 134-17.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80411 Nr: 5755-53.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR PIACINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98496 Nr: 1058-81.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDY WENDELL PUVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165077 Nr: 559-58.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, PRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ANGELO 

DAL BO, para devolução dos autos nº 559-58.2017.811.0040, Protocolo 

165077, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 146848 Nr: 2421-98.2016.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO CANAVARROS SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A, 

JOSÉ ZIMMERMANN JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO - OAB:10200/B, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, LARISSA MARGARETH GONCHO - OAB:SC 

31760

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 22/03/2018 às 10horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 89819 Nr: 1430-64.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOZIMO DOMINGOS SOARES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WAGNER RODRIGUES 

SANTOS - OAB:226.132/SP, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Thays de Paris Hellstrom

Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48665 Nr: 5588-07.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASSIF MUSBAH AHMAD SALEH, PATRICIA CRISTINA 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSO CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47327 Nr: 4260-42.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO STIEVEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO LEAL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48858 Nr: 5771-75.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASSIF MUSBAH AHMAD SALEH, PATRICIA CRISTINA 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSO CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35573 Nr: 4686-25.2006.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR, AR(, DAR, AR(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETCL"ET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124131 Nr: 1919-96.2015.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAL-M, AAELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS, ZRS, MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALBERTO LUVISON 

- OAB:38396, HERMES ALENCAR D. RATHIER - OAB:16.995 - PR, 

ROBSON ALFREDO MASS - OAB:55.684/PR, VALMIR ANTÔNIO SGARBI 

- OAB:38.416/PR

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100923 Nr: 3741-91.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGM, FNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE MIRANDA 

REZENDE VILLELA GERMANO - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103425 Nr: 6434-48.2013.811.0040

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50847 Nr: 1127-55.2009.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERBIO LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMINO ANTONIO VOLPÁTO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 22/03/2018 às 08h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 172688 Nr: 4997-30.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLY OLIVEIRA A. 

MOURA - OAB:OAB/MT 19745

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165399 Nr: 697-25.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ANGELO 

DAL BO, para devolução dos autos nº 697-25.2017.811.0040, Protocolo 

165399, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172224 Nr: 4727-06.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAL, AC, ZFDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SOLANGE DA 

COSTA SILVA, para devolução dos autos nº 4727-06.2017.811.0040, 

Protocolo 172224, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 51570 Nr: 1911-32.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL DI DOMÊNICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95761 Nr: 7661-10.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, DDRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOMINGOS 

MANSOUR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:MT-9647 - B, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825, 

RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165127 Nr: 580-34.2017.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:1607/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ANGELO 

DAL BO, para devolução dos autos nº 580-34.2017.811.0040, Protocolo 

165127, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56102 Nr: 155-51.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENO ALBINO BAUMANN, VERALUCIA LANI BAUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA ALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 183902 Nr: 51-78.2018.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAD, GAD, JLDCAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6.812-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A

 Intimação do Requerido para manifestar-se acerca da petição de 

desistência da ação de fls. 79, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60834 Nr: 4125-59.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, RODRIGO MOTTA JARDIM - OAB:8440/MT

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98952 Nr: 1550-73.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS RAFAEL ROMANIN BRAGATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 
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JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87233 Nr: 6727-86.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR COMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEENDERT DE GROOT, WOUTER DE GROOT - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95322 Nr: 7159-71.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENHA CRISTINA ROCHA E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, MARCIO FREDERICO 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência/Custas no sítio da Internet do TJMT, comprovando o 

pagamento nos autos, dada a pesquisa que identificou endereço da 

requerida em Colíder.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86036 Nr: 5443-43.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110293 Nr: 2518-69.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS E VIDROS 

OLIDAN LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAY BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA LACERDA DE 

FREITAS - OAB:16654

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISABELA BRESSAN 

MANZ, para devolução dos autos nº 2518-69.2014.811.0040, Protocolo 

110293, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40725 Nr: 3564-40.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON ANGELO SMANIOTTO, LT 

VEICULOS E MOTOS REVENDA MULTIMARCAS, LUIZ CARLOS SALERMO, 

FLÁVIO JOSÉ HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131832 Nr: 6287-51.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO BRANDALISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGE YASSUDA, 

para devolução dos autos nº 6287-51.2015.811.0040, Protocolo 131832, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41732 Nr: 4531-85.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA, MAUÁ CONSULTORIA, CORRETORA E COMÉRCIO 

LTDA, PAULO SÉRGIO GARBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057 

- MT, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, ANDERSON BORCATH BARBERI - OAB:38689, 

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - OAB:12572, FLÁVIO JOSÉ 

FERREIRA - OAB:3574/MT, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B, 

zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 INTIMAÇÃO das partes -PRAZO SUCESSIVO- para especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, 

sob pena de preclusão e, anotando que a inércia implicará em 

concordância com o julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 37566 Nr: 467-32.2007.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI AGROINDUSTRIAL OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PIMENTEL 

MARCOVICI - OAB:29624/PR, ATILA SAUNER POSSE - OAB:35249/PR, 

DIEGO ARTURO URRESTA - OAB:OAB/PR 37298, FERNANDO MUNIZ 

SANTOS - OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT

 INTIMAÇÃO das partes -PRAZO SUCESSIVO- para especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, 

sob pena de preclusão e, anotando que a inércia implicará em 

concordância com o julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40306 Nr: 3154-79.2007.811.0040

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHAMBI AGROINDUSTRIAL OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI 

- OAB:29624/PR, ANDRÉ RICARDO TUBIANA - OAB:36.915-PR, ATILA 

SAUNER POSSE - OAB:35249/PR, FERNANDO MUNIZ SANTOS - 

OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - OAB:7.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 INTIMAÇÃO das partes -PRAZO SUCESSIVO- para especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, 

sob pena de preclusão e, anotando que a inércia implicará em 

concordância com o julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 157623 Nr: 7861-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMP, CLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Autos n°7861-75.2016.811.0040 – Código Apolo: 157623.

Autor: Ministério Público Estadual

Requeridos: Dinalva Morais Prediger e Celso Luis Prediger

 Vistos etc.

 RECEBO a representação oferecida contra Dinalva Morais Prediger e 

Celso Luis Prediger , pela prática, em tese, da infração administrativa 

prevista no artigo 249 da Lei nº 8.069/90 (ECA).

 CITEM-SE os requeridos, para, querendo, responder, no prazo legal, nos 

termos do art. 195, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

 Após, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público, pelo prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 196, ECA), para se manifestar requerendo o que entender de 

direito.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para designação de 

audiência de instrução, se necessária (art. 197 do ECA).

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de setembro de 2016.

 Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101784 Nr: 4684-11.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOLMIR STEFFENON, CLAUDIMAR LUIS 

PASQUALI, ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Vistos, e etc.

Requereu a parte exequente a penhora, registro e avaliação dos imóveis 

pertencentes a parte executada, indicados às fls. 91. Porém, não 

colacionou a matrícula atualizada do mesmo.

INTIME-SE o exequente para trazer aos autos a certidão da matrícula 

atualizada do imóvel para que a penhora possa ser feita mediante termo 

nos autos, nos termos do art. 834, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 88066 Nr: 7601-71.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS BANACIM NETTO, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:49473/PR, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO GABRIEL MENDES 

NOVAES - OAB:57.521, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 Em relação ao pleito de concessão de AJG, não há óbice quanto à 

concessão do benefício às pessoas jurídicas, entretanto, é necessário 

que a parte comprove que não possui condições de suportar as despesas 

judiciais.Aliás, a respeito do tema há, inclusive, a Súmula 481 do Superior 

Tribunal de Justiça cujo enunciado assim elucida:“Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 

demonstra sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.Na 

espécie, entendo que o relatório de direção fiscal em anexo (fls.381/393) 

NÃO é suficiente para a concessão do benefício.Por todo o exposto, 

acolho a impugnação apresentada pela seguradora executada, com lastro 

no art. 18, da Lei nº 6.024 /1974, de modo que decreto a suspensão da 

presente execução e a remessa ao arquivo provisório.No mais, mediante o 

pagamento das taxas devidas, expeça-se o necessário para que o 

exequente possa promover a habilitação do crédito exequendo no 

processo competente.Intimem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108047 Nr: 577-84.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR JANISSEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109.367
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 :“Vistos etc.Inicialmente, HOMOLOGO a desistência da testemunha na 

forma pleiteada pelas partes. Outrossim, DEFIRO a expedição de carta 

precatória para a Comarca de Lucas de Rio Verde/MT, para oitiva da 

testemunha André Felisberto Lazarotto e Gildo Martins, conforme 

requerido pela parte requerida. Com o retorno das missivas, devidamente 

cumpridas, DÊ-SE vista às partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

a iniciar pelo autor, para a apresentação das razões finais escritas, nos 

termos do artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil. Na sequência, 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Nada mais 

havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h59min encerrasse o 

presente termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente 

assinado. Eu, Jéssica Taisa Bervanger, Assessora de Gabinete II, digitei o 

presente termo.Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61617 Nr: 4910-21.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA 

MIRANDA - OAB:16.886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 “Vistos etc.

Face o acordo imbricado pelas partes, não há razão para prosseguimento 

de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte 

integrante desta sentença, pelo que DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Novo 

Código de Processo Civil. Honorários na forma pactuada acima. Sem 

custas, vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito 

em julgado da sentença, devidamente certificado, expeça-se o necessário 

e arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. SAEM OS PRESENTES 

INTIMADOS. Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 

17h30min encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Jéssica Taisa Bervanger, 

Assessora de Gabinete II, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107293 Nr: 10287-65.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI PAULO GELLER, FUTURA INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIDERA SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIANPAOLO ZAMBIAZI 

BERTOL ROCHA - OAB:86.425

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ FABIANO 

BELLÃO GIMENEZ, para devolução dos autos nº 10287-65.2013.811.0040, 

Protocolo 107293, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 228 Nr: 411-48.1997.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA MAAS DO AMARAL, JAQUELINE 

IZABEL MAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SAVIO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO DO 

AMARAL - OAB:145.984/SP

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte executada para manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias, accerca do Bloqueio de Contas determinado 

judicialmente.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35577 Nr: 4703-61.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA, JOSÉ AUGUSTO 

ASCOLI, JOSÉ AMADEU ASCOLI, KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI, 

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GOMES - 

OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 “Vistos etc.

Diante a ausência das partes, bem como ante o teor da certidão de fls. 

342, REDESIGNO a audiência para o dia 16 de abril de 2018, às 16h15min. 

Intimem-se as partes, via DJE, para comparecer ao ato acima designando. 

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h24min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Jéssica Taisa Bervanger, Assessora de 

Gabinete II, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21751 Nr: 1935-36.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DENARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA DE 

AZEVEDO - OAB:81918/SP

 Vistos etc.

Considerando que o acordo acostado às fls. 198-199 se trata de simples 

cópia, na qual consta apenas a assinatura do executado, em pese possuir 

patrono habilitado nos autos, deste modo, visando evitar qualquer futura 

alegação de nulidade, intime-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

ratificar o acordo acostado às fls. 198-199. Anoto que a inércia das parte 

será entendida como concordância tácita.

Decorrido o prazo, façam-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48165 Nr: 5095-30.2008.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BERTOGLIO - 

OAB:36424, FAUSTO LUIS MORAES DA SILVA - OAB:, HENRIQUE 

JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - OAB:31694/PR, JOZELENE FERREIRA 

DE ANDRADE - OAB:OAB/PR 41.737, KELLEN CRISTINA BOMBONATO 

SANTOS DE ARAUJO - OAB:36778-PR, LEONARDO HENRIQUE VIECILI 

ALVES - OAB:193229/SP, LUCIANA ESTEVES MARRAFÃO - 

OAB:26.346, LUIZ MARQUES DIAS NETO - OAB:, OSMAR ANTONIO 

RODRIGUES DE VASCONCELOS - OAB:46.869 OAB/PR, PÉRICLES 

LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6.005A, RAPHAEL 
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FARIAS MARTINS - OAB:43386/PR, ROGÉRIO BLANK PEREIRA - 

OAB:46395

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JADIR JOSE 

COPETTI NOVACZYK, para devolução dos autos nº 

5095-30.2008.811.0040, Protocolo 48165, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91703 Nr: 3601-91.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ROGÉRIO PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Vistos, e etc.

Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§3º, do NCPC.

Existindo impugnação, conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se 

quem requereu a prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 

05 dias, sob pena de preclusão.

Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, 

hora e local da realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes 

(art. 474, do NCPC).

Deverá o Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do 

NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes.

 Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter 

todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias.

 Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 

(artigo 477 §1º do NCPC), voltando-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92426 Nr: 3996-83.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEVIR JOSÉ MARTELLI, CLADIMIR ANTONIO 

MARTELLI, MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para arguir impedimento ou 

suspeição do perito nomeado judicialmente, conforme decisão de 

fls.217/218 dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimálos 

para Audiência de Conciliação designada para o dia 15/05/2018 às 15h30 

no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 162306 Nr: 10491-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON BIANCHI, BERNADETE CAMPEOL BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI 

- OAB:7.170-A

 Vistos etc.

Se no prazo, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, recebo os 

Embargos à Execução para discussão, deixando de atribuir efeito 

suspensivo por não visualizar os requisitos para a concessão da tutela 

provisória, bem como não estar garantida, de forma suficiente, a 

execução, por penhora, depósito ou caução suficientes, nos exatos 

termos do artigo 919, do CPC.

Considerando que o embargado já apresentou resposta aos embargos, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a resposta aos 

embargos, no prazo de 15 dias.

Sem prejuízo, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO 

COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes 

serem intimadas com antecedência, restando consignado que devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos.

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

 Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, intime-se as partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90862 Nr: 2490-72.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

EPP, LANDER PIAZZA, INES BUZZACARO PIAZZA, DAVID DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 Vistos etc.

Preliminarmente, deve restar esclarecido que, “(...) De acordo com 

orientação jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, a 

comprovação da justa causa a legitimar a reabertura do prazo para a 

prática do ato processual deve ser MANIFESTADA durante a fluência do 

prazo recursal ou em até 05 (cinco) dias depois de cessado o 

impedimento (...) (destaques nossos)” (TJMT - Sexta Câmara Cível. AI n.º 

3760/2011. Rel. Des. José Ferreira Leite, J. 22/06/2011, DJE 30/06/2011).

In casu, considerando que o processo fora devolvido à Vara somente em 

13/11/2017, ao passo que a decisão foi publicada em 22/09/2017, e que, 

ainda dentro do prazo de recurso, protocolou-se requerimento de 

reabertura de prazo (04/10/2017), determino a reabertura do prazo da 

parte solicitante a contar da publicação desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 184798 Nr: 720-34.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUM AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLONEI LUIZ FRONZA, GRACIANE 

DECEZARO FRONZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - 

OAB:4130- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.
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Olga Mazzei

Analist Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110569 Nr: 2765-50.2014.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BIANCHI, BERNARDINO CAMPEOL, 

GELSON BIANCHI, BERNARDETE CAMPEOL BIANCHI, FABIANA 

TOMIOZZO CAMPIOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da certidão 

negativa de citação, acostada à fl. 226, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 130305 Nr: 5502-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DA COSTA ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tentada a intimação pessoal da representante das menores, para prestar 

constas acerca do valor levantado, constatou-se que a mesma não reside 

mais no endereço indicado nos autos, conforme certidão exarada pelo 

Oficial de Justiça às fls. 46.

É o relatório. Decido.

Direto ao ponto, o Código de processo Civil estabelece que:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o 

endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva;

Art. 274. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Assim, considero válida a intimação, dirigida a representante das menores 

(fls. 45).

Diante disso, dê-se vista dos autos ao MPE para apuração de eventual 

responsabilidade civil e criminal da genitora das infantes, decorrente do 

descumprimento das ordens judiciais.

Nada sendo requerido pelo MPE, arquive-se com as baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102428 Nr: 5351-94.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL BRITES DE LEONEL, RENATA BRITES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORECI FATIMA GRAEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159

 “Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência das testemunhas na forma 

pleiteada pelas partes. Outrossim, DEFIRO a expedição de carta precatória 

para a Comarca de Marmeleiro/PR, para oitiva da testemunha Silmara 

Rodrigues Pereira, conforme requerido pela parte requerida. Ademais, 

DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento, 

saindo a parte autora intimada. No mais, DESIGNO audiência de 

continuação para o dia 23 de maio de 2018, às 14h00min, devendo ser 

intimada pelo juízo a testemunha Jânio Silva Santos, observando o 

endereço de fls. 155. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

constar, o MM. Juiz determinou que às 16h16min encerrasse o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Jéssica Taisa Bervanger, Assessora de Gabinete II, digitei o presente 

termo.

Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85403 Nr: 4742-82.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADIMIR ANTONIO MARTELLI, ALTEVIR JOSÉ 

MARTELLI, MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/05/2018 às 15h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124858 Nr: 2284-53.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, CDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Analisando detidamente os autos, infere-se que, devidamente citada para 

pagar às três últimas parcelas alimentares em atraso, bem como as que 

vencerem no curso do processo o executado se manteve inerte não 

provando o pagamento, bem como não apresentou justificativa.

 O exequente pugnou pelo protesto do título judicial, bem como inclusão do 

nome do executado nos órgãos de restrição ao crédito.

DECIDO.

Nos termos do art. 528, §3º, do CPC, defiro o protesto do título judicial, bem 

como defiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro 

de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, do CPC, para tanto, 

expeça-se o necessário.

No mais, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

comunique o endereço atualizado do executado, vez que, por se tratar de 

ação civil, cabe a parte demonstrar que realizou o mínimo de diligencia 

necessária para localização do mesmo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000687-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 13/04/2018, às 

15:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000687-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 13/04/2018, às 

15:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000687-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000687-95.2016.8.11.0040 

AUTOR: APARECIDO ALVES DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida e designada audiência de conciliação. A 

sessão de conciliação realizada perante o CEJUSC restou infrutífera, em 

razão da ausência do autor. Foi apresentada contestação e impugnação à 

contestação pelas partes. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à 

preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que não assiste razão à 

requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode 

ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao 

seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 

96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Da mesma forma, no que tange à alegada carência de ação, 

esta não merece prosperar, pois o recebimento pela via administrativa do 

pagamento parcial dos valores devidos a título de indenização pelo Seguro 

Obrigatório DPVAT não retira o interesse de agir da vítima. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores (inicial, contestação 

ou réplica). FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000499-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MAZIERO POZZOBON (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005511-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA PAVAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS JUNTADOS NO ID 

11783518, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 136025 Nr: 8492-53.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, D'AQUINO JOSE 

BORGES DE FREITAS, JOSÉ FLÁVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A - (BANCO VOLVO 

(BRASIL) S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar o autor a dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 183187 Nr: 11022-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MEKL(PLEIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RST, LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 VISTOS.

 Em tempo, considerando que o presente feito trata-se de execução para 

entrega de coisa incerta, retifico, de ofício, a decisão de fls. 74/76, 

tornando sem efeito as determinações constantes a partir do item '3', 

devendo ser observado as seguintes determinações:

Cite-se a parte requerida no endereço constante da inicial para, entregar a 

coisa, qual seja, 64.900 sacas de soja, equivalente a 3.894.000 Kg de 

soja, com as especificações descritas na CPR de fls. 38/41, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), limitada ao valor da causa.

Se o executado entregar a coisa, lavre-se o termo respectivo e intime-se a 

parte exequente para manifestação a respeito da aceitação e interesse no 

prosseguimento da execução.

Não satisfeita à obrigação no prazo assinalado, expeça-se mandando de 

busca e apreensão da coisa, nos termos do §2º do artigo 806, do Novo 

Código de Processo Civil.

 Para o caso de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 1º e 

827, do Código de Processo Civil.

Se requerido, proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão 

da execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição.

Permanecem válidas as determinações dos itens 1 e 2 de fls. 74/76.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 185030 Nr: 900-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON ROGÉRIO LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO 

LOGISTICA E INSUMOS LTDA), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETICIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886/PR

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência para 

suspensão do arresto determinado no Processo-Código n.º 183187, bem 

como do pedido de suspensão do processo principal.Em prosseguimento 

ao feito, verificando-se de antemão a inviabilidade de 

mediação/conciliação, CITE-SE a parte embargada para apresentar 

resposta, no prazo legal (art. 679 do NCPC).INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112585 Nr: 4448-25.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JV DA ROSA MACHADO DA SILVA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDILETA MT DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, MARIA HAYDÉE LUCIANO PENA - OAB:SP/136.059

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115745 Nr: 6901-90.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA CRISTINA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO ORESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 185030 Nr: 900-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON ROGÉRIO LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO 

LOGISTICA E INSUMOS LTDA), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETICIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886/PR

 VISTOS.

Pelos fundamentos expostos na decisão proferida às fls. 235/237, 

INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado às fls. 240/252, uma vez 

que os documentos juntados pelo embargante às fls. 253/272 não tem o 

condão de modificar o já decidido por este juízo em sede de cognição 

sumária, sendo necessária dilação probatória para análise dos 

argumentos trazidos pelo requerente.

 Destaco, ainda, que o embargante já interpôs agravo de instrumento em 

face da referida decisão (fls. 276/338), sendo indeferido o pedido de 

antecipação da pretensão recursal pelo Egrégio TJMT, conforme se nota 

de fls. 208/210 dos autos 183187, apensos.

 No mais, CUMPRA-SE consoante determinado na decisão supracitada.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95587 Nr: 7462-85.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVELI SALETE TEDESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO BARATTO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A, LUCIANO PERUFFO - OAB:15812-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.INDEFIRO o pedido de averbação premonitória requerido às fls. 

295/299, por falta de previsão legal.Destaco que o inventário não é a via 

adequada para o debate de questões de alta indagação, como o direito de 

herança sobre parte do "Edifício Di Domênico" construído pela Construtora 

Barato Ltda, da qual o de cujus era sócio, exigindo-se dilação probatória, 

permitida apenas em procedimento ordinário...Ora, apesar de as 

averbações premonitórias não serem espécies de constrição judicial, 

capazes de levar à total indisponibilidade dos imóveis por elas afetados, o 

seu objetivo é resguardar o processo de execução (art. 799, IX, do CPC, e 

art. 167, inc. I, “21” da Lei 6.015/73), impondo a assunção de riscos aos 

terceiros adquirentes do imóvel, o que, obviamente, dificultaria a alienação 
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dos bens pela Construtora Barato Ltda, pessoa jurídica estranha ao 

feito.Posto isto e dando andamento ao feito, COLHA-SE o parecer 

ministerial acerca do requerimento de fls. 284/286.Após, conclusos. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129828 Nr: 5259-48.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMPA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WUTZKE, SIGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, Giovanna de Freitas Sartori - OAB:19.753, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 VISTOS.1- De início, REJEITO a alegação de excesso de execução 

contida no petitório de fls. 181/183, uma vez que os executados, 

devidamente intimados acerca do pedido do presente cumprimento de 

sentença e cálculos apresentado pela parte exequente, nada 

manifestaram operando-se, portanto, a preclusão. 2- Quanto à indicação a 

penhora do imóvel matriculado sob o nº 650, do CRI de Feliz Natal/MT, 

considerando a concordância da exequente (fls. 198/202), DETERMINO a 

expedição de mandado de penhora e avaliação do referido imóvel rural, 

intimando-se, posteriormente, a credora hipotecária CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL acerca da penhora realizada.3- Considerando a petição e 

documentos de fls. 163/180, que demonstram que o imóvel matriculado 

sob o nº 1933 do CRI de Vera/MT foi desmembrado, dando origem às 

matrículas 2.606, 2.607, 2.608, 2.609 e 2.610, todos do mesmo CRI, 

DETERMINO a expedição de mandado de penhora e avaliação de 50% dos 

imóveis registrados sob as referidas matrículas.4- Com a juntada dos 

autos de avaliação dos bens, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 5- Quanto aos embargos declaratórios de 

fls156/162, sem delongas, e considerando que não foi apreciado o pedido 

de inclusão do executado SIGUARDO WUTZKE nos cadastros de 

inadimplentes (SPC e SERASA), ACOLHO PARCIALMENTE os embargos 

declaratórios de fls. 156/162 para tão somente estender os efeitos do 

disposto no artigo 782, §3º, do CPC ao referido executado. EXPEÇA-SE o 

necessário. No mais, resta prejudicada a análise da omissão apontada em 

relação ao pedido de penhora do imóvel objeto da matrícula nº 650 do CRI 

de Feliz Natal.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140965 Nr: 11090-77.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRMA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107002 Nr: 10013-04.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR RATIER LEMES, JORGE IBANEZ 

CASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR KNECHTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123146 Nr: 1284-18.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDO VARELLA, COMPLEXO 

HOSPITALAR SÃO MATEUS/HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, GABRIEL AUGUSTO CAMILO 

ANCIETA - OAB:17.687, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, RODOLFO RUIZ 

PEIXOTO - OAB:15869

 VISTOS.Tratam-se de embargos de declaração ofertados por JEAN 

CARLOS SARTORI, em face da decisão de fls. 715/717, alegando que a 

denunciação à lide da empresa Nobre Seguradora do Brasil S/A, a qual 

teve sua liquidação extrajudicial decretada pela Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP) no dia 03/10/2016, "constituirá retenção na 

marcha processual não havendo justificativa na sua presença" (sic)Às 

fls. 729/734 e 735/739 os embargados manifestaram acerca dos 

embargos declaratóriosÉ O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO.Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015:“Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.”Pois bem. Em que pesem as 

alegações da embargante, entendo que os embargos declaratórios não 

prestam para o fim almejado, qual seja, o reexame da matéria versada nos 

autos, na busca da modificação dos fundamentos da sentença.Ressalto 

ainda que qualquer irresignação do embargante em relação à decisão 

prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie.Diante de todo 

exposto, CONHECO, todavia, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, 

mantendo-se o decisum embargado em seus exatos termos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117775 Nr: 8521-40.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE, LUIZ JOSÉ 

SEMKIW DE ANDRADE, NARCISO GUILHERME JÚNIOR, INARA TEREZINHA 

RIEDI GUILHERME, MAIRA GORETE RIEDI GUILHERME, PAULO SERGIO 

GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO RIEDI, MAURO ALBERTO RIEDI, LUIZA 

RIEDI - ESPOLIO, VALERIA SILVIA PILOTO RIEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, LARA GALGANI DE MELO VON DENTZ - OAB:15.295A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO RIBEIRO - 

OAB:7979, JEFERSON CARLOTT - OAB:6679-B/MT, MARCOS 

FAVARETTO RIBEIRO - OAB:34.714/SC, SILAS DO NASCIMENTO FILHO 

- OAB:4398-B

 NOS TERMOS DO ITEM N. 24.1 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 
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DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA É TEMPESTIVO, BEM 

COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO PELA QUAL PASSO A 

PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, VIA DJE, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 

1010 § 1º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 19622 Nr: 3807-23.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TORRES DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AMILCAR DE AS 

STABILE - OAB:3 283/B-MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Execução de Título Extrajudicial ajuizada por AGRO 

BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, em face de JOSÉ TORRES 

DAMASCENA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após regular citação válida, as partes se compuseram amigavelmente 

para parcelamento do débito em aberto, requerendo a suspensão do feito 

até o prazo final para o cumprimento do pacto. Em análise ao acordo, 

vislumbro que as partes são capazes, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO a presente 

execução até 30/03/2021, data da última parcela pactuada, nos termos do 

artigo 922, caput, do NCPC, com baixa em relatórios estatísticos.

Decorrido o prazo estabelecido, intime-se a parte exequente, para 

manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de 

que a inércia será interpretada tacitamente como quitação do débito, 

autorizando a extinção do feito pelo pagamento.

Custas nos termos do acordo.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 56009 Nr: 91-41.2010.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIBEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 55850 Nr: 6140-35.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, JOSE EDUARDO RODRIGUES NETTO - 

OAB:59.775-RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 115026 Nr: 6373-56.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

- BANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono NOVAMENTE os presentes autos a fim de intimar o advogado 

da parte autora, via DJE, para efetuar o depósito do complemento da 

diligência no valor de R$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais), 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Complementação de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 99962 Nr: 2662-77.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZENIR SOUZA VALE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 59658 Nr: 2956-37.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEBER ANTONY HEMING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABA - SINOP INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XENIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:13697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA DE CASTRO PASSARE - OAB:6 199

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 138999 Nr: 10141-53.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. I. IMOBILIÁRIA LTDA, LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA 

DAROIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO 

ALBERINI, GUSTAVO CARVALHO ALBERINI, MARIA LUCIA VIGANO 

PICCOLI, N.B.R. CONSTRUTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE BRITO 

DOS SANTOS - OAB:180384/SP, GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO 

ALBERINI - OAB:21.242

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 
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DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 102756 Nr: 5712-14.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR HENRIQUE DA SILVA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLOR DO SERRADO COMUNICAÇÕES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que a tentativa de penhora via sistema BACENJUD e RENAJUD 

resultou infrutífera, devendo se manifestar requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 80593 Nr: 20-05.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCIA GOMES - OAB:5835-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para remeter ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independentemente de despacho Judicial, até posterior provocação da 

parte exequente, em cumprimento ao art. 3º da Ordem de Serviço nº 

02/2015, de 31/08/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 46218 Nr: 3150-08.2008.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10271-MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 97463 Nr: 9489-41.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 101183 Nr: 4021-62.2013.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS ALVES PEREIRA, JOSELITA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ANTONIO CICHOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LELIS - OAB:29.244-MG, 

KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT, SERGIO MAURO CAD - 

OAB:71.567-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 66, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 32311 Nr: 1505-16.2006.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGANINI CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETTO - 

OAB:7.502-B

 NOS TERMOS DO ITEM N. 24.1 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

BEM COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO PELA QUAL 

PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, VIA DJE, 

PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS 

(ART. 1010 § 1º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 186882 Nr: 2243-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, LEDINES MOLINARI 

SIMONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO 

LOGISTICA E INSUMOS LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Correa de Oliveira - 

OAB:7344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETICIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886/PR

 VISTOS. Se tempestivo, o que deverá ser previamente certificado pela 

Secretaria da Vara, nos termos do art. 914 e seguintes do NCPC, 

RECEBOos embargos à execução;porém, ausentes os requisitos legais 

pertinentes, deixo de atribuir-lhe o efeito suspensivo almejado...INTIME-SEo 

exequente para manifestação, nos termos do art. 920, inciso I do NCPC.No 

mais, considerando que os documentos que instruem a inicial se revelam 

como incompatíveis com a condição de hipossuficiente que a lei exige para 

a concessão das benesses da justiça gratuita, com fundamento no art. 99, 

§ 2º, do NCPC, CONCEDO à parte autora o prazo de 15 dias para a 

comprovação concreta dos requisitos necessários à concessão do 

benefício, ou para recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária 

devidos, sob pena de indeferimento da inicial.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 183187 Nr: 11022-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEKL(PLEIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RST, LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 
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OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 378/380 e 

assim o faço para DETERMINAR a complementação do arresto 

cautelardeferido no Agravo de Instrumento1000328-03.2018.8.11.000 (1ª 

Câmara de Direito Privado) com os valores devidos por honorários 

advocatícios arbitrados às fls. 77/verso (10% do valor da causa), custas 

judiciais e despesas processuais indicadas nos itens 1, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 42 e 43 da planilha de fls. 396, que somados totalizam R$ 

349.968,74, equivalente a 5.931,67 sacas de soja, observada a cotação 

juntada às fls. 397.DEPREQUE-SE o cumprimento da medida ao Juízo da 

Comarca de Nova Ubiratã/MT, aditando-se a missiva em trâmite por aquela 

comarca.INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59510 Nr: 2808-26.2010.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MARILDE DENTI, ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699/MT, JORGE LUIZ ZANON - OAB:14705-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 VISTOS.

Diante da manifestação de fls. 303, informando a realização de acordo 

nos autos principais (Código 61017) com reflexos na presente cautelar, 

resta prejudicada a análise dos embargos declaratórios de fls. 296/300.

No mais, considerando que a sentença proferida às fls. 293/294 ainda não 

transitou em julgado, e tendo as partes pactuado que os 

executados/requeridos renunciariam aos direitos em que se fundam a 

presente cautelar, assumindo o pagamento das custas processuais 

remanescentes (item 10.1), torno sem efeito a referida sentença, passo 

desde já a decidir da seguinte forma:

"A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem 

transação. Ademais, vislumbro que as partes são capazes, não 

identificando qualquer indicativo de vícios de consentimento de quaisquer 

das partes.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes (fls. 

303/306), e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários na forma pactuada.

Diante da renúncia ao prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115139 Nr: 6464-49.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA BATISTA NACIONAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Vistos.

1) Cientifiquem-se as partes quanto ao retorno dos autos do Tribunal.

2) Após, intime-se a parte autora para manifestar-se em prosseguimento 

ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97464 Nr: 9490-26.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A certidão de fls. 96 indica possível endereço do requerido no Estado do 

Pará, mencionando inclusive a forma pela qual é conhecido (“Vilmar dos 

Colchões”) e telefone para contato de familiares. É evidente, portanto, a 

possibilidade de se localizar o requerido, incumbência da parte 

interessada.

Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 99.

Intime-se a autora para prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44856 Nr: 1791-23.2008.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para indicar nos autos o endereço atualizado do 

requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103860 Nr: 6894-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57349 Nr: 1177-47.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ELCI LEMAINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERCIONEI BRESCANSIN - 

OAB:10448 MT, RODRIGO MARTINS DE PAIVA - OAB:9.695, SABRINA 

TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33.327, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP 

211.648
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 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95043 Nr: 6854-87.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES SALVADOR, ZENADIA DE 

OLIVEIRA SILVA, AHOS, AGOS, GRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO), AMERICEL S/A - 

Claro Centro Oeste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:OAB/DF 2221/A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para, em 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da proposta de 

honorários do Perito, juntada aos autos às fls. 175/179, bem como, em 

concordando, a PARTE REQUERIDA promover o recolhimento dos 

honorários do expert, mediante sistema DESCONDJ do e. TJMT, pena de 

preclusão da prova técnica em testilha (art. 223 NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112832 Nr: 4636-18.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A, LUCIANO PERUFFO - OAB:15812-A

 VISTOS.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 61/62.

No mais, considerando o transcurso do prazo sem o devido cumprimento 

da referida decisão e sendo de conhecimento deste Magistrado que houve 

a substituição do coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC – 

Sorriso, fica desde já substituída a curadora especial nomeada pelo DR. 

FERNANDO HENRIQUE CEOLIN.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108062 Nr: 588-16.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR DE ABREU CHIMINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo Automotor com 

pedido liminar, fundada no Decreto-Lei 911/69, tendo a liminar sido 

deferida às fls. 37/37v dos autos. Ocorre, entretanto, que o bem em 

questão não foi localizado e tampouco a parte requerida foi encontrada 

para citação pessoal.

Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tanto pelo DJE (fls. 56) quanto pessoalmente (fls. 

59/60 – carta AR), a parte autora permaneceu inerte/omissa, 

demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi pessoalmente intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela autora. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Providencie a baixa da restrição junto ao Sistema Renajud.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111977 Nr: 3940-79.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARCELA MARIA BEZERRA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BENEDITO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:17.486 OAB/MT

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114102 Nr: 5621-84.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI LUIZ DEFACCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMIR BENONI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106321 Nr: 9389-52.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIOVAM PAULO BALASTRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99348 Nr: 1965-56.2013.811.0040
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDSP, GSB, MVSB, IGSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO JUNIOR BUENO ALVES 

- OAB:OAB/MT15.733

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Vista ao MPE para manifestar interesse.

 4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117128 Nr: 8020-86.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACHINELLO METALURGICA E PREMOLDADOS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32077 Nr: 1246-21.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO OLIMPIO FERRONATO CARNEIRO, 

CANDIDO CARNEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que após a decisão proferida às fls. 

51/53, que determinou a intimação do exequente para proceder a 

habilitação dos herdeiros do executado falecido, o credor informou a 

existência do herdeiro Cândido Carneiro Júnior, irmão do de cujus, sem 

qualquer comprovação do disposto no artigo 75, VII, do CPC.

Diante disto, CHAMO O FEITO A ORDEM e determino a intimação do 

exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a qualidade de inventariante ou sucessor da pessoa 

indicada às fls. 56.

Após, conclusos.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110302 Nr: 2525-61.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO BARATTO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A, LUCIANO PERUFFO - OAB:15812-A, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de Habilitação ao Inventário par ao fim de Adjudicação de Imóvel 

ajuizada por JOSÉ APARECIDO VIANA em face de ESPÓLIO DE JAIRO 

BARATTO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Narra a parte autora que no dia 29/11/2011 adquiriu o imóvel de fls. 14 da 

pessoa de Maria Aparecida de Souza Almeida, a qual na data de 

23/09/2009 comprou o referido imóvel do falecido Jairo Baratto. Afirma que 

tais transações não foram registradas, estando o imóvel ainda em nome 

do de cujus. Por estas razões, requer a procedência do pedido, com a 

adjudicação do imóvel, por meio do respectivo registro no CRI competente.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/25.

Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 29/31, reconhecendo 

como verdadeiro o contrato celebrado entre o falecido e a Sra. Maria 

Aparecida de Souza Almeida, pugnando, no entanto, pela ilegitimidade 

passiva no que tange ao pedido de condenação do réu ao pagamento de 

emolumentos cartorários.

Às fls. 37/38 o autor pugnou pelo julgamento antecipado do feito, não se 

opondo o pagamento ao pagamento das despesas com 

escrituração/registro do imóvel.

Em manifestação de fls. 51 o autor pugnou pela juntada do comprovante 

de ITBI do imóvel em questão (fls. 52/54).

Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela expedição de alvará judicial 

autorizando o autor a promover o registro definitivo da escrituração do 

imóvel indicado na inicial.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da manifestação do espólio requerido, reconhecendo como 

verdadeiro o contrato celebrado entre o falecido e a Sra. Maria Aparecida 

de Souza Almeida, e restando comprovada a transferência do imóvel 

objeto do presente feito ao autor (fls. 11) e, ainda, considerando o parecer 

ministerial de fls. 56, tenho que a procedência do pedido inicial é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, pelo que 

DETERMINO a expedição de alvará judicial autorizando o autor a promover 

o registro definitivo da escrituração do imóvel indicado na inicial, devendo 

este arcar as custas cartorárias.

Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, translade-se cópia da presente 

sentença nos autos de código 95587, intimando-se a inventariante para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, retificar as primeiras declarações, excluindo 

o imóvel descrito na alínea 'c' de fls. 60 do rol dos bens a inventariar.

Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 165789 Nr: 911-16.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRÉGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 VISTOS.

COLHA-SE o parecer ministerial.

Após, conclusos.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128561 Nr: 4516-38.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVELI SALETE TEDESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO BARATTO - ESPOLIO, WILLIAN 

AUGUSTO TEDESCO BARATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de 

DECLARAR a união estável entre a autora e o falecido Jairo Baratto desde 

outubro de 1990 (fls. 29) até a data de seu falecimento (14/09/2012). Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado esta sentença, translade-se cópia da presente sentença nos 

autos de código 95587 e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 160965 Nr: 9687-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDO CARNEIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR LUCION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ORTIZ CARNEIRO - 

OAB:98651/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGILIO 

MEDEIROS - OAB:4783/B, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 VISTOS.

Aguarde-se o cumprimento do determinado nos autos apensos, Cód. 

32077.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 27510 Nr: 1990-50.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMD, AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, RONALD 

RUDÁ RENNER - OAB:2808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 Vistos.

A execução de alimentos pelo rito da coerção pessoal, nos termos do art. 

528, §7º, do NCPC, abrange as três parcelas anteriores ao ajuizamento da 

execução e aquelas que se venceram no curso da demanda.

Analisando os autos verifica-se que a exequente apresentou apenas 

planilha de débito alimentar informando o total devido pelo executado e não 

das três últimas parcelas.

Sendo assim, DETERMINO a intimação da parte exequente na pessoa de 

seu advogado via DJE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

a planilha atualizada informando as prestações que deseja cobrar.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1458 Nr: 297-46.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSO VICENTE POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEINO MELO DA COSTA, DALTRO GLIBER 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWITON BATISTA GUTERRES 

- OAB:10766/RS, RAFAEL WERNER GUTERRES - OAB:RS/19E301

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 297-46.1996.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ELSO VICENTE POZZOBON, Cpf: 21230234934, Rg: 

1.325.550 SSP PR Filiação: Máximo Pozzobon e Rosalia Giacomini 

Pozzobon, data de nascimento: 14/01/1954, brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Av. Blumenau, 283, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sorriso-MT

PARTE RÉQUERIDA: ALEINO MELO DA COSTA e DALTRO GLIBER 

FERREIRA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerente, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 DECISÃO/DESPACHO: Visto em Correição Judicial/RL. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA (Quantia Certa contra Devedor Solvente) com certificação nos 

autos acerca da ausência de oposição de Embargos pela(s) parte(s) 

requerida(s) no prazo e forma legais, incidindo, doravante, o regramento 

do artigo 1.102-C do CPC, pelo qual constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo, prosseguindo-se na forma do Livro I, Titulo VIII, Capitulo X, do 

CPC.Deveras, por força do § 4º do artigo 20 do CPC, fixo honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o quantum 

debeatur e, doravante, CITE a(s) parte(s) executada(s) para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando no referido ato 

as faculdades e prazos dos artigos 736ss e 745-A do CPC, salientando 

que, via de regra, os embargos à execução não mais possuem efeito 

suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 1º do artigo 739-A do 

referido Diploma Processual Civil.Não sendo encontrada a parte devedora 

para citação, deve o diligente meirinho arrastar-lhe tantos bens quanto 

bastem para garantir a execução, não descuidando referido servidor da 

justiça de, nos dez dias seguintes à efetivação do arresto, procurar 

novamente a parte executada por três vezes, em dias distintos e, 

permanecendo a situação, certificará o ocorrido ex vi regramento do 

parágrafo único e artigo 653 do CPC.Permanecendo o arresto, INTIME a 

parte exequente para fins e prazo do artigo 654 do CPC, a qual deverá 

providenciar a citação editalícia da parte executada, pena de extinção 

processual (arts. 267 e 598, CPC).Regular e pessoalmente citada a parte 

executada, se não efetuado o pagamento no tríduo legal, deve o oficial de 

justiça, munido da segunda via do mandado inaugural, proceder de 

imediato à PENHORA de bens e sua AVALIAÇÃO, bem como, permear a 

guarda dos mesmos com nomeação de FIEL DEPOSITÁRIO (público ou 

privado), de tudo lavrando o respectivo auto/certidão e de pronto 

intimando a parte executada ut §§ 1º e 4º do artigo 652 cc artigos 665 e 

666, inclusive para fins e prazo do artigo 668, todos do CPC.Não sendo 

crível no caso a adoção dos incisos I e II do artigo 666 do CPC, o encargo 

de fiel depositário recairá sobre aquele que livremente possuir o bem 

quando da sua penhora, lavrando-se termo de compromisso e 

responsabilidade nos autos. Não sendo aceito o encargo pelo possuidor 

ou se recusando ele a imediatamente assinar respectivo termo na 

presença do arauto, será constituída fiel depositária a parte exequente, 

procedendo o meirinho a apreensão e remoção do bem móvel em favor da 

parte credora ou sua imissão na posse de bem imóvel, de tudo lavrando 

certidão pormenorizada (art. 664, CPC).Em sendo necessário, a vista de 

elementos fáticos concretos, deverá o arauto certificar acerca da 

necessidade dos comandos excepcionais de arrombamento e reforço 

policial, promovendo a diligente gestora judicial a imediata conclusão do 

feito ut artigos 661 e 662 do CPC. Sorriso/MT, 1 de setembro de 2015. 

ANDERSON CANDIOTTO. Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kerollaynne Ferreira 

Moraes, digitei.

Sorriso - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52517 Nr: 2783-47.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO BUSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662

 VISTOS.

CUMPRA-SE a decisão de fls. 222.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138728 Nr: 10010-78.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR MENDES FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REONIL VARIANI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10010-78.2015.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: VALDECIR MENDES FLORES

PARTE RÉQUERIDA: REONIL VARIANI - ME

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerente, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para manifestar seu interesse 

no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos/MD. Intime-se pessoalmente a parte 

requerente para recolher as custas e taxas judiciais, no prazo de 48hs 

(quarenta e oito horas), sob pena de extinção. Considerando 

indeferimento do benefício de justiça gratuita (fls.56/60) e o não 

conhecimento do recurso interposto (fls. 75/78). Cumpra, providenciando 

e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 15 de maio de 

2017. ANDERSON CANDIOTTO. Juiz de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kerollaynne Ferreira 

Moraes, digitei.

Sorriso - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116774 Nr: 7702-06.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOMAR - ASSOCIAÇAO DOS REVENDEDORES DE 

COMBUSTIVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLOGS TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER TADEU YAMADA - 

OAB:19.012/PR, LUANA LISBOA ROSA - OAB:16301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço 

para constituir o débito apontado na inicial (R$ 40.593,36) em título 

executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do NCPC, com incidência de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Como consequência, resolvo o mérito da presente 

demanda, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.CONDENO, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, convertido o mandado inicial em executivo, este 

passará a tramitar segundo o rito especial dos arts. 523 e ss. do NCPC, 

devendo a parte exequente, caso tenha interesse no prosseguimento da 

cobrança, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148099 Nr: 3088-84.2016.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMEI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. PAULA TEIXEIRA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA AGNER - 

OAB:19394/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço 

para constituir o débito apontado na inicial (R$ 5.102,00) em título 

executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do NCPC, com incidência de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Como consequência, resolvo o mérito da presente 

demanda, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.CONDENO, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, convertido o mandado inicial em executivo, este 

passará a tramitar segundo o rito especial dos arts. 523 e ss. do NCPC, 

devendo a parte exequente, caso tenha interesse no prosseguimento da 

cobrança, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117100 Nr: 7993-06.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIEL BRUGNEROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:OAB/MT 4061

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada a audiência de inquirição da testemunha 

para a data de 14/03/2018, às 16 horas, na Vara Única da Comarca de 

Itupeva/SP, BEM COMO do advogado da PARTE AUTORA providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, DIRETAMENTE NO JUÍZO 

DEPRECADO, nos moldes do ofício juntado à fl. 237, juntando o 

comprovante na carta precatória n. 0000223-36.2018.8.26.0514 em trâmite 

naquela Comarca.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 132581 Nr: 6654-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:30

Citando:Nicanor Aragão, Cpf: 00523580894, Rg: 1231609-1 Filiação: José 

Aragão e de Lourdes Bondezan*, data de nascimento: 24/01/1957, 

brasileiro(a), natural de Clementina-SP, casado(a), motorista, Endereço: 

Rua das Avencas, N°. 44, Fundos, Bairro: Morada do Sol, Cidade: 

Sorriso-MT
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Valor a ser pago:2.855,71

Nome e Cargo do digitador:Kerollaynne Ferreira Moraes

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29463 Nr: 3894-08.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORELIO SINIGAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR GRANDI, NEIVA BOSIO GRANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALCÂNTARA - 

OAB:5.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MUSTAFÁ DE 

SOUZA - OAB:6113/MS, JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5123-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para, em 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da proposta de 

honorários do Perito, juntada aos autos às fls. 279/286, bem como, em 

concordando, promover o recolhimento dos honorários do expert, 

mediante sistema DESCONDJ do e. TJMT, pena de preclusão da prova 

técnica em testilha (art. 223 NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 127312 Nr: 3816-62.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.J. RETIFICADORA LTDA (RETIFICA DE MOTORES 

FREIER)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CRISTINA DOS SANTOS AMARAL-ME 

(DS SERVIÇOS AGRICOLAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17798/0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, DIRETAMENTE 

NO JUÍZO DEPRECADO, nos moldes do ofício juntado às fl. 70, juntando o 

comprovante na carta precatória n. 716-92.2015.811.0107 em trâmite na 

Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 47377 Nr: 4298-54.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVON CARLOS CARBONI, CARLA REGINA 

MARCHIORO CARBONI, VANDERLEI LUIZ CARBONI, ELIO LUIZ CARLOTT, 

IVETE CARLOTT, LOVANI RAMBO CARBONI, DELMAR ALIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113590/SP

 NOS TERMOS DO ITEM N. 24.1 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA É TEMPESTIVO, BEM 

COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO PELA QUAL PASSO A 

PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, VIA DJE, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 

1010 § 1º).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005691-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES DONIZETE MILITAO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO MANDADO DE INTIMAÇÃO Sorriso, 1 de março de 2018. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004131-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JUNG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 09h40. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004449-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MATIAS XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para 19/04/2018, às 08h00. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001635-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE SOUZA BRITO MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 11h20. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001633-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS CANTANHEIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 08h15. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002160-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FLAVIO ROMEIRO BENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 
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facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 08h10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001071-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISLEI FAGUNDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 09h20. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002215-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 08h20. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003014-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FEITOSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 08h05. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002988-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DOS SANTOS SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 08h40. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002982-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 08h50. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003221-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO COSTA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 09h00. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001070-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA RIBAS KELM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 09h05. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002021-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RAYMUNDO FARENZENA BALANSIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 09h30. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004359-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR JOSE FROZZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 09h40. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004356-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA LUSIA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 09h50. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004358-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESUITA IZABEL DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 10h00. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004409-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CEZAR CAMPELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 10h20. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000971-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI TEIXEIRA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 10h30. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005011-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DAMS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 10h40. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003634-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JOSE FRARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 10h50. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004355-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 11h00. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004066-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VEDOVATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 11h10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001563-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FRANCISCO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 11h30. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002074-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA JUNG FAVERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 08h30. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004361-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IDELEIDE NOYA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 10h10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004558-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INES BORGES MAIORKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 09h10. Intimem-se.

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 47845 Nr: 4752-34.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.P. DIESEL MECANICA E POSTO (PORTO) DE 

MOLAS - ME, ELAINE FATIMA GASPERIN PAULINI, JUAREZ ANGELO 

STRAMARI, ISMAEL RICARDO BROCCO STRAMARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dineia de Souza Costa - 

OAB:21272

 Código 47845

Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

63, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 

85, §8° do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 13 de março de 2017.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 101415 Nr: 4285-79.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ASHIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MUNICÍPIO DE 

SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671, 

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, ÉSLEN PARRON 

MENDES - OAB:17909/O, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O

 Indefiro o pedido de denunciação da lide formulada pelo requerido 

Município de Sorriso em face de Sergio José Morandi Saquette, uma vez 

que há nos autos, em relação à parte autora e a outra requerida BS 

Construtora LTDA, relação de consumo, sendo que o artigo 88 do CDC 

veda a denunciação da lide em relações consumeristas, visando a 

economia processual, bem como a fim de evitar o retardamento da tutela 

jurídica processual.

Ademais, o indeferimento da denunciação da lide não acarretará qualquer 

prejuízo às partes, na medida em que o NCPC não veda o direito de 

regresso por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida 

(art. 125, § 1º).

Assim, intime-se a requerida BS Construtora para juntada dos documentos 

solicitados pelo perito judicial (fls. 339).

Com a juntada dos documentos pelas requeridas, intime-se o perito judicial 

para concluir a perícia.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 99156 Nr: 1766-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA MANDU DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

175-176, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 176.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 110723 Nr: 2888-48.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELI TEREZINHA VIEIRA PAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671, 

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, ÉSLEN PARRON 

MENDES - OAB:17909, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, 

LUCAS COLDEBELLA - OAB:21969/O

 Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

iniciais em face do MUNICÍPIO DE SORRISO; bem como JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, CONDENANDO-O ao PENSIONAMENTO A ESPOSA 

DO DE CUJUS, À RAZÃO DO SALÁRIO DO MESMO À ÉPOCA DO ÓBITO 

(R$2.034,00), ESTENDENDO-SE ATÉ QUANDO O DE CUJUS 

COMPLETARIA 65 ANOS (18/02/2018); bem como A QUANTIA DE 

R$30.000,00, COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE 

DA MORTE DO COMPANHEIRO, resolvendo o feito com resolução de 

mérito, com fulcro do artigo 487, inciso I, do NCPC. Sobre as parcelas 

vencidas a título de pensão vitalícia, deverá o requerido proceder com a 

correção anual com aplicação do IPCA-E desde o óbito (11/09/2013 – fl. 

22); e juros de acordo com os índices da caderneta de poupança, 

considerando o vencimento de cada parcela.Sobre a condenação por 

danos morais, quanto à correção monetária aplica-se (IPCA-E), desde a 

prolação da presente sentença (Súmula 362 do STJ). Por outro lado, 

quanto à fixação dos juros, serão calculados de acordo com os índices da 

caderneta de poupança, a partir do evento danoso (art. 398, do CC; c/c 

Súmula 54, do STJ).Condeno a autora ao pagamento de honorários 

advocatícios no montante de R$30.000,00, ao Município de Sorriso, verba 

cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do 

NCPC.Condeno a parte requerida Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência à parte autora em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, do NCPC.Registro, ainda, que 

o requerido é isento do pagamento de custas processuais em razão do 

comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 

7.603/2.001. Sentença não sujeita a remessa necessária, conforme 

disposto no art. artigo 496, § 3º, II, do NCPC.Certificado o trânsito em 

julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 133070 Nr: 6888-57.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, PREVISO - 

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. SOR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, MARINA MARCOLAN DESTRI - OAB:105892/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDORIO - OAB:13.194/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 
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OAB:13.154/MT, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B

 Ante o exposto e o que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos constantes na inicial, fazendo-o com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, em conformidade com o artigo 85 do Novo Código de 

Processo Civil.No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade 

das custas processuais e dos honorários advocatícios deverá ser 

suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.Certificado o trânsito em 

julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo, inclusive na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 1153 Nr: 249-24.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DA SILVA - 

OAB:PROC. CHEFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de indisponibilidade total de bens do executado, nos 

termos do artigo 185-A, do CTN, visto que esgotadas todas as diligências 

passíveis de localização de bens penhoráveis do executado (fls. 97).

É o relatório. Decido.

Veja-se que o entendimento consolidado do STJ, via Recurso Repetitivo, 

indicam os requisitos necessários ao deferimento de pedidos desta 

natureza, a saber:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. 

EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A DO CTN. INDISPONIBILIDADE DE BENS E 

DIREITOS DO DEVEDOR. ANÁLISE RAZOÁVEL DO ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. 

NECESSIDADE. 1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do 

CPC, e levando em consideração o entendimento consolidado por esta 

Corte Superior de Justiça, firma-se compreensão no sentido de que a 

indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN 

depende da observância dos seguintes requisitos: (i) citação do devedor 

tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à 

penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após 

esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado 

quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e 

consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios 

aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento 

Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. (grifei) 2. O 

bloqueio universal de bens e de direitos previsto no art. 185 -A do CTN 

não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições 

financeiras, por meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A do 

CPC. 3. As disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer 

bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito 

tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) 

citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento 

de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados 

bens penhoráveis. 4. A aplicação da referida prerrogativa da Fazenda 

Pública pressupõe a comprovação de que, em relação ao último requisito, 

houve o esgotamento das diligências para localização de bens do 

devedor. 5. Resta saber, apenas, se as diligências realizadas pela 

exequente e infrutíferas para o que se destinavam podem ser 

consideradas suficientes a permitir que se afirme, com segurança, que 

não foram encontrados bens penhoráveis, e, por consequência, 

determinar a indisponibilidade de bens. 6. O deslinde de controvérsias 

idênticas à dos autos exige do magistrado ponderação a respeito das 

diligências levadas a efeito pelo exequente, para saber se elas 

correspondem, razoavelmente, a todas aquelas que poderiam ser 

realizadas antes da constrição consistente na indisponibilidade de bens. 7. 

A análise razoável dos instrumentos que se encontram à disposição da 

Fazenda permite concluir que houve o esgotamento das diligências 

quando demonstradas as seguintes medidas: (i) acionamento do Bacen 

Jud; e (ii) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do 

executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - 

DENATRAN ou DETRAN. (...)”. (STJ – 1ª S. REsp 1377507/SP. Rel. Ministro 

Og Fernandes, J. 26/11/2014, DJe 02/12/2014)

In casu, constata-se que restaram preenchidos os requisitos necessários 

ao deferimento do pedido.

Posto isso, DEFIRO a INDISPONIBILIDADE DE BENS do devedor, nos termos 

do artigo 185-A, do CTN, procedendo, neste ato, o registro 

correspondente na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, 

consoante extrato anexo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 142048 Nr: 11644-12.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089-A

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

19v°, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados à conta judicial 

(fl. 20) à parte exequente, observando os dados bancários apresentados 

à fl. 22.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12765 Nr: 1907-73.2001.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOVICO FRANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELESTE BRAZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:4.504-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUDOVICO FRANCHINI. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos (as) executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

a penhora do veículo VW/GOL 1.0 placa AMU3697 SC realizada as fls. 

113.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, aliado ao fato 

de que o NCPC admitiu a providência ora determinada “sem dar ciência 

prévia ao executado”, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC.Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, 

através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos 

autos cópia da operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 
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MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80)Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem 

apresentação de embargos, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO 

EXEQUENTE.Acaso, EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS 

POR EDITAL, fica desde já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE 

PRÁTICAS JURÍDICAS da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador 

particular, receber vista dos Autos para as manifestações 

supracitadas.Por outro lado, DEFIRO o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

procedendo neste ato à RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD, em nome do 

executado, consoante comprovante anexo.Lavre-se o TERMO DA 

PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC.Após, expeça-se mandado 

de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da LEF, de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO.Consigne-se, desde já, que, como a 

PENHORA atingiu BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, devem 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC.Assim, oficie-se ao DETRAN e, sucessivamente, ao 

AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao 

detran) e da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, 

bem como noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito 

neste feito, sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso 

os ofícios sejam insuficientes.Havendo manifestação do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar.Por fim, CASO 

FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA, quer on-line, quer sobre bens 

de propriedade do executado, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO 

BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 30 dias.Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC).Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, 

nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O FEITO pelo prazo 

de 01 ano, devendo ser a autora intimada.Não havendo 

manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de suspensão, 

determino o ARQUIVAMENTO dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os 

quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 

3º do art. 40 da LEF.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 15 de fevereiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 27197 Nr: 1664-90.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM ZOM AMAZONIA AGROINDUSTRIAL S/A, 

PAULO EDIR OLIVEIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO - 

OAB:Procurador Fede, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro - 

OAB:Procuradora Fed

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Vistos etc.

Diante da manifestação retro do Leiloeiro Público (fl. 152), em retificação 

ao comando judicial de fl. 147, conforme o disposto no art. 7°, da 

resolução n. 236 do CNJ, ARBITRO COMISSÃO NO PATAMAR DE 5% DO 

VALOR DA ARREMATAÇÃO, nos termos no art. 884, parágrafo único, do 

CPC/15.

Proceda-se com a intimação das partes e, na sequência, do leiloeiro 

público para cumprimento do comando judicial à fl. 147.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 180018 Nr: 9134-55.2017.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DA COSTA FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:23.368/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa retro, que poderá ser acessada no site www.tjmt.jus.br, 

devendo se manifestar, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-91.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALENCAR LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BIGOLIN OAB - MT13.328-A (ADVOGADO)

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO)

 

Processo nº. 8010509-91.2013.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

proposta de acordo constante do ID nº 11815608. Sorriso, 01 de março de 

2018. Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000554-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO NASCIMENTO FREITAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDELL & RUDELL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1000554-53.2016.8.11.0040 (A) I - Designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 29 de março de 2017, às 13h. II - Intimem-se as partes 

para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). III – Consignem-se no mandado as 

advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da lei n° 9.0099/95. 

Sorriso/MT, 14 de novembro de 2016. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001836-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE FINCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001836-29.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ROQUE FINCK REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-49.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010074-49.2015.8.11.0040 REQUERENTE: REGINA SILVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Intime-se a parte exequente acerca do noticiado 

cumprimento da obrigação (Id. 11154234). Após, renove-se a conclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ARAUJO RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1000611-37.207.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD, SIEL I e, para ditar os rumos da lide, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de março de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003769-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MACENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1003769-03.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

11610343, no prazo de 05 dias. Sorriso/MT, 01 de março de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003693-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALZIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003693-76.2017.8.11.0040 (J) REQUERENTE: TEREZINHA ALZIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de reclamação 

proposta por TEREZINHA ALZIRA DE OLIVEIRA em face de BANCO 

BRADESCO S.A. Alega a reclamante que não possui relação jurídica com 

a reclamada, e ainda assim foi surpreendida com seu nome inscrito no 

cadastro de inadimplentes, sendo tal restrição relativa a suposto débito 

com a reclamada. Por tais fatos postula pela declaração de inexistência de 

débito e pelos danos morais experimentados. Inexitosa a conciliação (Id 

10436538), sobreveio a contestação, em que a reclamada alega ser 

legitimo o débito, informando que o mesmo é proveniente de compras 

realizadas no cartão de crédito, cujo pagamento são realizados em conta 

corrente da titularidade da reclamante. Ainda juntou telas sistêmicas 

argumentando negociações financeiras entre as partes, o que afastaria a 

arguição de inexistência de negócio jurídico alegada pela reclamante, 

inexistindo ato ilícito capaz de gerar obrigação de indenizar, postulando 

pela improcedência da demanda. Impugnada a contestação. (Id. 

10505236). No mais relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da 

Lei n. 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) As controvérsias nesta 

demanda residem na existência de relação jurídica entre as partes e na 

inclusão do nome da reclamante ao cadastro de inadimplentes. Acresça 

que há incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, 

desta feita, certo é que a reclamada não demonstrou nos autos a regular 

prestação de serviços, uma vez que em contestação alega existência de 

negócio jurídico entre as partes, porém não comprovou tal afirmação. A 

reclamada aduz que o cartão de crédito é vinculado à suposta conta 

corrente da reclamante, entretanto, sabe-se que para abertura de conta 

em instituição financeira é necessário assinatura contratual para adesão 
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da prestação dos serviços bancários. Logo, na condição de grande 

empresa financeira, singela seria tal comprovação, bastando que se 

juntasse contrato assinado pela reclamante, relativo a contratação de 

seus serviços e este juntamente com às faturas constantes no Id. 

10493072 seriam suficientes para comprovar sua defesa. Assim, não 

comprovada a relação jurídica pela reclamada, bem como a legitimidade 

dos débitos cobrados, reputo por inexistente a relação jurídica e indevidas 

as cobranças dos débitos. Doravante, passo a analise apenas em relação 

aos danos morais. Nessa toada, a resolução da contenda passa pela 

consideração da responsabilidade objetiva da reclamada no caso em tela. 

É dizer, a responsabilidade da demandada dispensa a prova de culpa, 

bastando ao consumidor a demonstração da conduta ilícita, do dano e do 

nexo causal. A conduta ilícita da reclamada está demonstrada na 

documentação que acompanha a inicial (Id. 9110049), porquanto levou o 

registro em cadastro de restrição ao crédito o nome da reclamante, sem 

que esta tenha dado causa a tal ação. O dano moral daí decorrente é o 

que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, 

a dispensar prova específica, consoante tranquila orientação 

jurisprudencial: Recurso Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO 

ALVES DOS SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

– FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE 

PROVAS – TELAS DE SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE 

EVIDENCIADA – DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

NÃO OBSERVADO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

– INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, 

inciso VIII do CDC). Não sendo trazida tempestivamente para os autos 

cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, conclui-se 

pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das alegações 

autorais. Cópias de telas de sistemas de informática são insuficientes para 

comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, visto que 

apócrifos e sem certificação técnica. O prestador de serviços deve ser 

cauteloso e observar a Função Social do Contrato para que os terceiros 

de boa-fé não sejam prejudicados com os efeitos de suas negociações. 

Havendo fraude na celebração de contratos, encontra-se caracterizado o 

ato ilícito. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na 

condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). 4. No caso 

concreto, a condenação em indenização por danos morais, no valor de 

R$10.000,00, satisfaz ao caráter reparatório e repressor (STF RE 

447.584-7/RJ), servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 217340720128110001/2014, HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2014, 

Publicado no DJE 10/10/2014). Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite à reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar 

que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não logrou êxito aquela, todavia, 

na demonstração de tais excludentes. Nesses termos, tenho por 

caracterizado o dano moral indenizável, e considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de: a) declarar inexistência de 

negócio jurídico, bem como os débitos impugnados, devendo a parte 

reclamada cancelar os registros junto aos cadastros de proteção ao 

crédito; b) condenar a parte reclamada ao pagamento em favor da 

reclamante, a título de danos morais, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerando-se como tal a 

data do registro indevido. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de janeiro de 2018. Jacob Sauer, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004453-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004453-25.2017.8.11.0040 REQUERENTE: REGINALDO SILVA DOS 

ANJOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 10534947), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual indefiro o postulado pela D. 

Patrona do reclamante no Id. 11416684 e com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. 

II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006761-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 09 de MAIO de 2018, às 17:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006762-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVA MARA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 09 de MAIO de 2018, às 17:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006768-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 09 de MAIO de 2018, às 18:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006769-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA APARECIDA LOPES MARCOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 09 de MAIO de 2018, às 18:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006770-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA APARECIDA LOPES MARCOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 09 de MAIO de 2018, às 18:20 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006771-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 09 de MAIO de 2018, às 18:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006772-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 09 de MAIO de 2018, às 18:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004537-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005151-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MORAES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 08:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005152-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO DE FREITAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006773-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIO AUGUSTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 08:20 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006774-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 08:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006775-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 08:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006776-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 08:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006777-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR LOPES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 09:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006778-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS INACIO CORREIA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 09:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006779-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR NASCIMENTO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 09:20 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006780-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR NASCIMENTO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 09:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006781-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA BEZERRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 09:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006782-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE OLIVEIRA SOLTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 09:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006786-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA ROSA GIEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 10:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006787-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO GOMES PECANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 10:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006788-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SARAIVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 10:20 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006789-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 10:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006791-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 10:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006792-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005624-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

 

Processo: 1005624-17-2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista o retorno da correspondência, com observação do correio “ 

mudou-se,’’ ,encaminhada a parte reclamada JR Comércio e Transporte 

Eireli.Sorriso/MT, 01 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005630-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENY TEREZINHA TEOCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1005630-24.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista o retorno da correspondência, com observação do correio 

“mudou-se,” encaminhada a parte reclamada Jonas Comércio de Veículos 

Ltda-Me. ID(11978555). Sorriso/MT, 1 de Março de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LOURENCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000312-60.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DIEGO LOURENCO DE PAULA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Trata-se de reclamação proposta 

por KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR em face do BANCO DO BRASIL 

S.A., em que pretende a condenação da parte reclamada a título de 

indenização por danos morais no valor equivalente a 20 (vinte) salários 

mínimos. A parte reclamante sustenta que é correntista da instituição 
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financeira reclamada, dispondo, portanto, de cartão de crédito. Aduz que 

no mês de agosto de 2016 realizou uma compra com o aludido cartão de 

crédito no valor de R$570,00 (quinhentos e setenta reais), dividido em três 

parcelas iguais de R$190,00 (cento e noventa reais). Argumenta que a 

instituição financeira reclamada não lhe enviou as faturas do cartão de 

crédito, tampouco promoveu o desconto em conta corrente, não 

disponibilizando outro modo para o efetivo pagamento. Afirma que, 

inobstante tenha comparecido na agência bancária, o envio das faturas 

relacionadas às despesas realizadas no cartão de crédito não lhe foram 

enviadas. Ademais, informa que ao tentar realizar compras no comércio 

local, foi informada de que o seu nome estava inscrito em órgãos de 

proteção ao crédito, cuja comunicação foi realizada pela instituição 

financeira reclamada, situação que lhe ocasionou damos morais. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 7246170). Devidamente 

citada, a instituição financeira reclamada apresentou contestação no Id. 

7224349. Em síntese, argumenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a 

reparação pretendida pela parte reclamante, bem assim que a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito ocorreu em razão de inadimplemento, 

tendo, portanto, exercido o seu direito de cobrança. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Impugnação 

encontra-se no Id. 7291354. Em síntese, rechaça as alegações 

registradas na contestação, bem assim reforça o alegado na inicial. Ao 

final, pugna pela procedência dos pedidos. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, os quais 

foram contratados pela parte reclamante, esta na condição de destinatário 

final, razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos 

os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 

que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto ao dano 

moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição bancária a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, evidente situação 

de serviço defeituoso, consubstanciado no atraso do envio de faturas 

relacionadas ao cartão de crédito n. 4984.XXXX.XXXX.3818 fornecido 

pela instituição financeira à parte reclamante (Id. 4709033), agravado pela 

não disponibilização de outra forma de pagamento, culminando com o 

inadimplemento da parte reclamante que, aliás, teve seu nome inscrito em 

órgãos de proteção ao crédito (Id. 4709098). A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Não tendo a instituição financeira reclamada refutado o alegado atraso no 

envio das faturas, tampouco demonstrado que disponibilizou outros meios 

de pagamento à parte reclamante, tem-se por configurada a conduta ilícita 

a ensejar a sua responsabilidade, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte reclamante, que se permite, 

no caso, facilmente presumir em razão da inscrição ilegítima no cadastro 

de proteção ao crédito (Id. 4709098). Destaca-se, por oportuno, que na 

medida em que a instituição financeira reclamada admite a realização de 

contratação de serviços de cartão de crédito e financiamento bancário, 

assume o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos 

máximos de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de 

falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa 

prestação de serviço, cabe a parte reclamada, imediatamente, diligenciar 

no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos 

sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado 

também que não houve culpa da parte reclamante quanto à falha na 

prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição bancária 

reclamada à incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pela parte reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

banco reclamado, instituição financeira de grande porte, entendo que a 

fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três mil 

reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o 

prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, a parte reclamada não logrou êxito na demonstração de 

tais excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no 

caso em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

CONDENAR a instituição financeira reclamada a pagar, a título de danos 

morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), considerando-se como tal a data da inscrição do nome da parte 

reclamante em órgão de proteção ao crédito (Id. 4709098); e 2) JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 25 de janeiro de 2018. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LOURENCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000312-60.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DIEGO LOURENCO DE PAULA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Trata-se de reclamação proposta 

por KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR em face do BANCO DO BRASIL 

S.A., em que pretende a condenação da parte reclamada a título de 

indenização por danos morais no valor equivalente a 20 (vinte) salários 

mínimos. A parte reclamante sustenta que é correntista da instituição 

financeira reclamada, dispondo, portanto, de cartão de crédito. Aduz que 

no mês de agosto de 2016 realizou uma compra com o aludido cartão de 

crédito no valor de R$570,00 (quinhentos e setenta reais), dividido em três 

parcelas iguais de R$190,00 (cento e noventa reais). Argumenta que a 

instituição financeira reclamada não lhe enviou as faturas do cartão de 

crédito, tampouco promoveu o desconto em conta corrente, não 

disponibilizando outro modo para o efetivo pagamento. Afirma que, 

inobstante tenha comparecido na agência bancária, o envio das faturas 

relacionadas às despesas realizadas no cartão de crédito não lhe foram 

enviadas. Ademais, informa que ao tentar realizar compras no comércio 

local, foi informada de que o seu nome estava inscrito em órgãos de 

proteção ao crédito, cuja comunicação foi realizada pela instituição 

financeira reclamada, situação que lhe ocasionou damos morais. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 7246170). Devidamente 

citada, a instituição financeira reclamada apresentou contestação no Id. 

7224349. Em síntese, argumenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a 

reparação pretendida pela parte reclamante, bem assim que a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito ocorreu em razão de inadimplemento, 

tendo, portanto, exercido o seu direito de cobrança. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Impugnação 

encontra-se no Id. 7291354. Em síntese, rechaça as alegações 

registradas na contestação, bem assim reforça o alegado na inicial. Ao 

final, pugna pela procedência dos pedidos. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, os quais 

foram contratados pela parte reclamante, esta na condição de destinatário 

final, razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos 

os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 

que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto ao dano 

moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição bancária a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, evidente situação 

de serviço defeituoso, consubstanciado no atraso do envio de faturas 

relacionadas ao cartão de crédito n. 4984.XXXX.XXXX.3818 fornecido 

pela instituição financeira à parte reclamante (Id. 4709033), agravado pela 

não disponibilização de outra forma de pagamento, culminando com o 

inadimplemento da parte reclamante que, aliás, teve seu nome inscrito em 

órgãos de proteção ao crédito (Id. 4709098). A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Não tendo a instituição financeira reclamada refutado o alegado atraso no 

envio das faturas, tampouco demonstrado que disponibilizou outros meios 

de pagamento à parte reclamante, tem-se por configurada a conduta ilícita 

a ensejar a sua responsabilidade, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte reclamante, que se permite, 

no caso, facilmente presumir em razão da inscrição ilegítima no cadastro 

de proteção ao crédito (Id. 4709098). Destaca-se, por oportuno, que na 

medida em que a instituição financeira reclamada admite a realização de 

contratação de serviços de cartão de crédito e financiamento bancário, 

assume o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos 

máximos de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de 

falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa 

prestação de serviço, cabe a parte reclamada, imediatamente, diligenciar 

no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos 

sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado 

também que não houve culpa da parte reclamante quanto à falha na 

prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição bancária 

reclamada à incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pela parte reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

banco reclamado, instituição financeira de grande porte, entendo que a 

fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três mil 

reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o 

prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, a parte reclamada não logrou êxito na demonstração de 

tais excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no 

caso em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

CONDENAR a instituição financeira reclamada a pagar, a título de danos 

morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), considerando-se como tal a data da inscrição do nome da parte 

reclamante em órgão de proteção ao crédito (Id. 4709098); e 2) JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 25 de janeiro de 2018. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 
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Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001650-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001650-69.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista o retorno da correspondência, com observação do correio “não 

exista o número” encaminhada a parte reclamada Marcelo Moreira de 

Oliveira. ID (11978737). Sorriso/MT, 01 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001653-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE CASTRO MOYA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001653-58.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO ANTONIO DE CASTRO 

MOYA REQUERIDO: SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME I – 

Certificada a intempestividade (Id. 10690962), deixo de receber o recurso 

interposto no Id. 9940499. II – Cumpra-se integralmente a sentença 

proferida no Id. 9397994. III – Tendo em vista manifestação de Id. 9935442, 

retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o feito como 

cumprimento de sentença. IV - Após, intime-se a parte executada, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC. V - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. VI - Não havendo 

cumprimento voluntário, proceda o Sr. Contador Judicial à atualização do 

débito, com a incidência da multa acima referida, e retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 98295 Nr: 833-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYEME RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar da r. sentença em seu dispositivo 

final transcrita: IV - DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente ação penal, para o efeito de CONDENAR a ré DAYEME RIBEIRO 

DE SOUZA como incursa nas sanções do art. 129, “caput”, do Código 

Penal, a pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, pena que 

vai substituída por um pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da 

Execução. Com o trânsito em julgado desta sentença: a) Expeça-se a guia 

de execução criminal; b) Lance-se o nome da ré no rol dos culpados; c) 

Comuniquem-se os Institutos de Identificação Nacional e Estadual; d) 

comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato de Grosso. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 125793 Nr: 2896-88.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT, 

KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT, MARIA CECILIA DA RUÍ - 

OAB:16.128/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar da r. sentença em sua parte final 

transcrita: ...IV – DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente ação penal, para CONDENAR o réu Olavo Weber como incurso 

nas sanções do art. 147 do Código Penal, a pena de 01 (um) mês de 

detenção, em regime ABERTO, a qual vai substituída pela pena restritiva 

de direito consistente em prestação pecuniária, no valor correspondente a 

01 (um) salário mínimo nacional, que deverá ser destinado à entidade 

pública ou privada com finalidade social. O pagamento deverá ser 

realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado, 

mediante depósito na Conta Judicial, por meio de guia a ser retirada pelo 

acusado na Secretaria do Juízo, devendo ser comprovado nos autos em 

até 05 (cinco) dias do decurso do prazo acima assinalado. Consigno que a 

guia de depósito deverá ser vinculada ao Processo n. 

7898-68.2017.811.0040, da Diretoria do Foro, no âmbito do qual será 

providenciada a destinação social dos valores, nos moldes da Resolução 

n. 154/2012-CNJ e da CNGC. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das 

custas processuais. Com o trânsito em julgado: a) Lance-se o nome do 

réu no rol dos culpados; b) Comuniquem-se os Institutos de Identificação 

Nacional e Estadual; c) Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato de Grosso; Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sorriso/MT, 09 de 

janeiro de 2018.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 98295 Nr: 833-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYEME RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar da r. sentença em seu dispositivo 

final transcrita: IV - DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente ação penal, para o efeito de CONDENAR a ré DAYEME RIBEIRO 

DE SOUZA como incursa nas sanções do art. 129, “caput”, do Código 

Penal, a pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, pena que 

vai substituída por um pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da 

Execução.Com o trânsito em julgado desta sentença: a) Expeça-se a guia 

de execução criminal;b) Lance-se o nome da ré no rol dos culpados;c) 

Comuniquem-se os Institutos de Identificação Nacional e Estadual;d) 

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato de 

Grosso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 157588 Nr: 7844-39.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR BUSSOLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT

 Impulsiono estes autos a fim de Intimar o da audiência conforme r. 
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despacho a seguir transcrito: I – Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de março de 2018, às 13h.II – Cite-se o acusado, 

notificando-o de que a audiência será realizada na presença do Ministério 

Público, bem como da necessidade de comparecimento acompanhado de 

advogado, sendo-lhe assegurada a assistência pela Defensoria Pública, 

se for pobre. Cientifique-se, ainda, de que caberá a eles trazerem suas 

testemunhas ou requerer a intimação, no prazo de até 05 (cinco) dias 

antes da audiência acima aprazada. III – Intimem-se o Ministério Público e 

as testemunhas arroladas na denúncia, bem como aquelas porventura 

arroladas pelos acusados, se assim expressamente requerido. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006790-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 10:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000095-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALFREDO AMES (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000095-80.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ALEXANDRE ALFREDO AMES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO I – Narra a inicial que a parte reclamante foi 

vítima de acidente automobilístico que lhe ocasionou tetraplegia e 

necessita fazer uso contínuo dos medicamentos “Enoxaparin 40mg” e 

“Gauvus Met 50/100”. Alega não possuir condições financeiras para 

adquirir os medicamentos que fora negado o fornecimento pelo reclamado, 

razão pela qual acionou o Judiciário. II - Acionado o Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT, emitiu parecer informando que os medicamentos não são 

disponibilizados pelo SUS – Sistema Único de Saúde. Em atenção ao 

Provimento nº 02/2015-CGJ, solicitada informação ao Gestor local do 

Sistema Único de Saúde (SUS), não se manifestou. III – A obrigação do 

demandado em proporcionar o tratamento pretendido encontra previsão 

nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal, assim como no 

detalhamento da Lei n.º 8.080/90, ordenamento expresso ao atribuir 

responsabilidade solidária dos entes federativos na promoção da saúde. 

Não por outra razão, a jurisprudência vem reconhecendo o direito 

pleiteado na inicial, em situações análogas: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MÉDICO. 

DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 

834.016/PB, 2ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 11.11.2014, unânime, 

DJe 09.12.2014. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. É DEVER DO ESTADO 

GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem 

firmada a jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único de 

Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos 

Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia 

do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 2. 

Agravo Regimental da União desprovido. (AgRg no Recurso Especial nº 

1.147.894/SC (2009/0130371-2), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. j. 02.10.2014, unânime, DJe 20.10.2014). IV – Não representa 

óbice ao provimento liminar, ressalto, o fato de se situar a Fazenda Pública 

no polo passivo, tampouco o caráter satisfativo da medida, pois já 

sedimentada a jurisprudência no sentido de que regras de caráter 

processual não tem o condão de evitar a consecução de garantias 

fundamentais que estão a exigir providências de caráter urgente. É o 

entendimento já manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS. MENOR 

CARENTE. LIMINAR CONCEDIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PODER 

PÚBLICO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. MUNICÍPIO. 

LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Excepcionalmente, o rigor do disposto no art. 2º da Lei 

8.437/92 deve ser mitigado em face da possibilidade de graves danos 

decorrentes da demora do cumprimento da liminar, especialmente quando 

se tratar da saúde de menor carente que necessita de medicamento. 2. 

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos 

e dever do Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação de fornecer 

gratuitamente às pessoas desprovidas de recursos financeiros a 

medicação necessária para o efetivo tratamento de saúde. 3. O Sistema 

Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos 

entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à 

população. Legitimidade passiva do Município configurada. 4. Recurso 

especial desprovido. (REsp 439.833/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 28.03.2006, DJ 24.04.2006 p. 354). V – Os 

medicamentos “Enoxaparin 40mg” e “Gauvus Met 50/100” não são 

disponibilizados pelo SUS, sendo imprescindível para o deferimento da 

pretensão a comprovação de sua imprescindibilidade e ineficácia ou 

impropriedade dos medicamentos semelhantes disponibilizados pelo 

Sistema Único de Saúde, conforme o Enunciado 14 da I JORNADA DE 

DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: ENUNCIADO 

N.º 14 Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos 

medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve 

ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema 

Único de Saúde. Desta feita, verifico que no Id. 11347533 consta parecer 

do médico, Dr. Fabio Junior da Silva, atestando/justificando a necessidade 

de uso dos medicamentos vindicados. O profissional sustenta que o 

reclamante não pode fazer o uso de outros medicamentos disponibilizados 

pelo Sistema Único de Saúde devido ao grave quadro clínico. Demais 

disso, a liberdade e capacidade profissional do médico deve sempre ser 

garantida, tendo em vista que a confiança/segurança e busca pelo melhor 

tratamento ao paciente é sua obrigação, evitando exposição do paciente a 

risco evitável ou desnecessário, sendo que, o que disso divergir pode até 

lhe acarretar falta ética. Assim, apresentadas justificativas que atendem 

aos comandos do Enunciado 14 citado acima, considerando a urgência em 

manter o tratamento já em curso e o risco de agravo na saúde da 

reclamante se assim não o fizer, além do contexto de verossimilhança que 

cerca o caso, satisfeitos estão os pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, de sorte que o 

deferimento antecipação de tutela se impõe. VI – Por fim, como é sabido, o 

Estado de Mato Grosso não adota política conciliatória em demandas 

judiciais, e sequer tem comparecido em audiências de conciliação, diante 

do que tal ato somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e 

gerado deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos 

efeitos da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt 

no AgRg no Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª 

Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face 

dessa realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. Pelo exposto, 

decido/determino: 1) DEFIRO a antecipação da tutela, para o efeito de 

determinar que o reclamado forneça o tratamento médico que necessita a 
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parte reclamante - recebimento dos medicamentos “Enoxaparin 40mg” e 

“Gauvus Met 50/100”, na forma prescrita pelo médico responsável no Id. 

11347533 - a ser realizado pela Rede Pública de Saúde (SUS/MT) ou, à 

falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, em rede privada; 1.1) 

Fixo prazo de cumprimento de 10 (dez) dias, sob pena de a violação ao 

provimento mandamental acima configurar ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeitando o reclamado a multa no valor de até 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e 

processuais cabíveis (NCPC, art. 77, §2º), além do bloqueio de valores 

nas verbas públicas para satisfação da ordem judicial; 1.2) Em caso de 

descumprimento, deverá a reclamante apresentar orçamentos, ao menos 

03 (três), observando os termos do Provimento 02/2015-CGJ no que 

couber; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) intime(m)

-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação de 

resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000831-98.2018.8.11.0040 REQUERENTE: EDUARDO CANDIDO DA 

SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Em que pese a argumentação 

da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a inicial não 

são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III – Acerca do pedido de dispensa 

de audiência, indefiro a pretensão, porquanto a audiência de conciliação 

nos Juizados Especiais é imposição do art. 16 da Lei 9.099/95. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADEMETIRDE DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000835-38.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA ADEMETIRDE DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

requerente como provar fato negativo. A par disso, se procedentes suas 

alegações, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica, 

este já considerado bem de caráter essencial à vida humana. Por outro 

lado, tem-se que a parte demandada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e 

urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de 

determinar à parte reclamada a imediata suspensão da cobrança do débito 

impugnado, estando consequentemente vedada a interrupção no 

fornecimento do serviço tal como o registro do débito em cadastros de 

restrição ao crédito, até final julgamento do processo, sob pena de multa 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento 

(NCPC, art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006636-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELDE FERNANDO SOUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006636-66.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ELDE FERNANDO SOUSA 

RODRIGUES REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - No que tange à 

tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000163-64.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: BELLA CASA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: JOANA DARC DA SILVA I - 

Indefiro o pedido de consultas em busca do atual endereço da parte 

demandada (Id. 10701724). Isso porque, é curial que se trata de 

providência a cargo da parte interessada (NCPC, 319, II), não tendo sido 

demonstrado nos autos que a demandante tenha esgotado todos os meios 

possíveis para localização da demandada, a fim de se desincumbir de tal 

ônus. Limitou-se, meramente a postular ao Juízo consulta aos órgãos 

conveniados. II - Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar o atual endereço da demandada, sob pena de extinção. III 

- Apresentado novo endereço, cite-se e intime-se, observando a 
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audiência já designada no Id. 10611595. IV - Decorrido o prazo sem 

manifestação, retornem os autos conclusos.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 143911 Nr: 775-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSARA DE APARECIDA SILVA, OSMAR 

XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Vistos etc.

Considerando o oficio em anexo do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca Dr. Anderson Candiotto, redesigno audiência de instrução 

para o dia 26 de Março de 2018 ás 13hr30min, fls. 176.

Requisite-se a testemunha e intimem-se os acusados, bem como a 

Defesa.

Após, ciência ao MPE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 116687 Nr: 7625-94.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR MÁRCIO SEGANFREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados na denúncia estão 

de acordo com as provas colhidas no Inquérito Policial, não existindo 

qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 395 do CPP, 

pelo que foi a denuncia devidamente recebida às fls. 40 restando 

superada tal fase.

 Considerando-se que as alegações da defesa versam sobre o mérito da 

causa e, portanto, devem ser analisadas após a regular instrução criminal, 

por ocasião da prolação da sentença, bem como não se vislumbram 

elementos ensejadores da absolvição sumária do réu, porquanto não se 

mostram presentes nenhuma das situações elencadas pelo art. 397, do 

CPP, designo audiência para instrução e julgamento do processo para o 

dia 11 de abril de 2018, às 16h15m.

Intime-se o acusado e o Ilustre advogado de fls. 63.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 7 e 63. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 138471 Nr: 9891-20.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADEMIR SCABENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-t

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Rodrigo Marciano - 

OAB:18.589, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-t

 Processo nº. 9891-20.2015.811.0040.

Código nº. 138471.

Vistos etc.

Tendo em vista que na data designada à fl. 125, esta Magistrada 

encontrava-se de Licença Médica, redesigno a audiência para o dia 4 de 

abril de 2018, às 16h30min.

Intime-se a testemunha Paulo Cezar dos Santos para comparecer.

Intime-se o acusado.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Várzea Grande – MT, para 

oitiva da vítima HERMANN STRITAL, no endereço de fl. 152.

Intimem-se e cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

 Às providências, cumpra-se.

Sorriso/MT, em 23 de outubro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 143299 Nr: 431-72.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA JARDIM MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo nº. 431-72.2016.811.0040.

Código nº. 143299.

Vistos etc.

Tendo em vista que na data designada à fl. 107, esta Magistrada 

encontrava-se de Licença Médica, redesigno a audiência para o dia 4 de 

abril de 2018, às 18h.

Mantenho inalteradas as demais determinações de fl. 107.

Intimem-se e cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

 Às providências, cumpra-se.

Sorriso/MT, em 23 de outubro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 151790 Nr: 4933-54.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECLEOMAR PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857, EMERSON ROZENDO PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Processo nº. 4933-54.2016.811.0040.

Código nº. 151790.

Vistos etc.

Tendo em vista que na data designada à fl. 163, esta Magistrada 

encontrava-se de Licença Médica, redesigno a audiência para o dia 4 de 

abril de 2018, às 14h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações de fl. 163.

Intimem-se e cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

 Às providências, cumpra-se.

Sorriso/MT, em 23 de outubro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 91723 Nr: 5743-68.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANGELO KOZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Vistos etc.

Considerando o oficio em anexo do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca Dr. Anderson Candiotto, redesigno audiência de instrução 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 256 de 1163



para o dia 11 de abril de 2018 ás 13h30min.

Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas.

Expeça-se carta precatória para intimação do réu.

 Após, ciência ao MPE e a defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 146697 Nr: 2337-97.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS GOMES FREITAS (FREIRE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

Em razão do oficio em anexo do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal desta 

Comarca Dr. Anderson Candiotto, resta prejudicada audiência.

 Depreque-se a oitiva da testemunha de fl. 70.

Considerando que a defesa declarou que trará suas testemunhas 

independentemente de intimação, redesigno audiência para o dia 11 de 

abril de 2018, às 15h40min.

Cientifiquem-se o MPE, Defesa e intime-se o acusado.

Às providências, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 147344 Nr: 2691-25.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DA SILVA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo nº. 2691-25.2016.811.0040.

Código nº. 147344.

Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 77/78 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 18 

de abril de 2018, às 17h40m.

Intime-se o acusado.

 Intime-se o Ilustre Advogado.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fls. 08. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 06 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 177697 Nr: 7636-21.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDIOMAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Vistos etc.

Considerando o ofício de fl. 40, solicitando autorização para que o 

reeducando Lindiomar Pereira da Silva realize a construção e aumento da 

altura do muro no perímetro da 10ª CIBM, intime-o pessoalmente para dizer 

no ato da intimação se concorda em participar dos trabalhos extramuros, 

bem como sua defesa, apenas mediante remição pelo trabalho.

Após, ao MPE.

Empós, com as respostas, façam-se os autos conclusos com urgência.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 130793 Nr: 5757-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 Vistos etc.

Considerando o ofício de fl. 353, solicitando autorização para disponibilizar 

o reeducando Fernando Aparecido da Costa para realizar serviço de 

construção e aumento da altura do muro no perímetro da 10ª CIBM, 

intime-se o reeducando pessoalmente para dizer no ato da intimação se 

concorda em participar dos trabalhos extramuros, bem como sua defesa, 

apenas com benefício da remição.

Após, com as respostas, façam-se os autos conclusos com urgência.

No mais, cumpra-se como determinado às fls. 350.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 124292 Nr: 2002-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI BRESCANSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 Processo nº. 2002-15.2015.811.0040.

Código nº. 124292.

Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 54 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 16 

de abril de 2018, às 17h30m.

Intime-se o acusado cerca da presente audiência, bem como depreque-se 

seu interrogatório conforme endereço apresentado em fl. 78 .

 Intime-se o Ilustre Advogado.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 38 e 71. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 06 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 184124 Nr: 237-04.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEUTON NAVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR BATISTA BANDEIRA 

- OAB:

 Processo nº. 237-04.2087.811.0040.

Código nº. 184124.

P.E.P.

Vistos etc.

Autos de Execução de Pena formalmente em ordem. Guia de execução 

conforme o art. 106, Lei 7.210/84.

Desde já designo a data de 25 de abril de 2018, às 16 h 30 min, para 

audiência admonitória do reeducando.

Intime-se o reeducando e seu Ilustre Defensor e cientifique o MPE da 

audiência designada.

Após a realização da audiência e dado início ao cumprimento da pena, 

atualize-se a Sra. Gestora o cálculo da pena.
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Do cálculo, ao Ministério Público. Após, à Defesa.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Sorriso - MT, em 19 de fevereiro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 166541 Nr: 1373-70.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FELIPE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos.

Diante da não intimação da Defesa do réu, intime-se o Ilustríssimo Dr. José 

Francisco de Azevedo Pontes, qualificado como Advogado do réu, 

conforme procuração de fl. 88, para no prazo de 5 (cinco) dias, informe o 

atual endereço dos menores envolvidos nos fatos, conforme deliberações 

de fl. 116/116v.

Após, ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183810 Nr: 11446-04.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17.865, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A, Silvio Borges - 

OAB:19374-o

 Processo nº. 11446-04.2011.811.0040.

Código nº. 183810.

Inquérito Policial

Vistos etc.

Cuida-se de Defesa Preliminar com pedido de Liberdade Provisória 

formulada em favor de PAULO BORGES ROCHA, fls. 73/83 e documentos 

de fls. 84/94.

Instado, o MPE manifestou pelo indeferimento do pedido de Liberdade 

Provisória e regular prosseguimento da ação penal em razão dos indícios 

suficientes de autoria e materialidade do crime atribuído ao acusado Paulo 

Borges, fls. 100/104.

Os autos vieram conclusos.

EIS O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, insta salientar que, diante do primado do princípio constitucional 

da prevalência do estado de inocência e o do direito à liberdade como 

regra [art. 5.º, ‘caput’, incisos LVII, LXI e LXVI da CRFB/88], o hermeneuta 

deve indicar, de forma objetiva, o suporte fático sobre o qual repousam as 

circunstâncias que justifiquem a segregação antecipada, sob pena de 

transmutar-se a natureza jurídica da medida, de forma a convertê-la à 

condição de regra, quando, na verdade, representa a fórmula de exceção. 

Disso decorre que, não se afigura lícito admitirem-se quaisquer espécies 

de cerceamento da liberdade do indivíduo, suplantadas como forma de 

espelhar antecipação da punição a ser infligida e/ou como corolário 

automático da imputação que lhe está sendo atribuída, de molde que a 

imposição da medida depende exclusivamente da verificação, diante do 

caso em concreto, do ‘periculum libertatis’.

A prisão preventiva — assim compreendida como espécie do gênero a 

que pertence a prisão provisória —, portanto, é medida de exceção que 

desfruta de natureza jurídica essencialmente particular. Logo, deduz-se 

que, para a sua implementação no plano fático, deve vir alicerçada em 

fundamentos — de índole incontroversa e límpida — que devem ser 

colhidos no cabedal fático que envolveu o caso em concreto, e que têm a 

especial virtude de conduzir à conclusão de que se afigura imprescindível 

para a garantia da ordem pública ou econômica, para assegurar a 

instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Interpretação 

contextualizada do conteúdo do art. 310, parágrafo único e art. 312, 

ambos do CPP.

Pois bem, a prisão preventiva é medida excepcional e não pode ser 

banalizada, sob pena de violação direta e mortal aos princípios da 

não-culpabilidade e da segurança jurídica, o quê implica considerar que o 

juiz natural da demanda, em caráter excepcional, vislumbrando a 

ocorrência de inquestionável ilegalidade, decorrente da imposição da 

prisão, pode reexaminar a temática, com o objetivo de restabelecer a 

vigência e aplicabilidade da regra constitucional.

Ante o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado 

PAULO BORGES ROCHA, mediante as seguintes condições:

 a) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas 

atividades;

b) proibição de ausentar da Comarca;

c) comparecimento a todos os atos do processo;

d) não se envolver em novos crimes;

e) comunicação de qualquer alteração dos endereços;

Expeça-se de ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO, 

cumprindo-se caso inexista outra razão a justificar a custódia.

CONSIGNO QUE O DETIDO DEVERÁ PERMANECER PRESO NA AÇÃO 

PENAL CÓDIGO 182261.

Da Defesa Preliminar.

Em relação ao pedido de nulidade da prova obtida de forma ilícita. A tese 

arguida pela defesa técnica do réu não merece guarida. Explico melhor.

Segundo preceitua o art. 5º, inciso XI da Constituição Federal, a casa é 

asilo inviolável, exceto nos casos de flagrante delito, desastre ou para 

prestar socorro. Logo, ainda que houvesse invasão de domicílio, estaria 

abarcada pela situação de flagrância, mesmo porque, conforme se 

depreende das informações constantes no inquérito policial e do 

depoimento dos policiais militares, as denúncias anônimas informaram 

especificamente o local como sendo ponto de venda de substâncias 

entorpecentes.

De acordo com o entendimento majoritário e nos termos do artigo 33 da Lei 

de Drogas (Lei n.º 11.343/2006), ter entorpecentes em depósito constitui 

crime permanente, caracterizando, portanto, a condição de flagrante delito 

a que se refere o dispositivo constitucional.

Assim é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

 “(...) 2. O tráfico ilícito de drogas é crime permanente, razão por que não 

há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, 

pois a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da 

autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente 

da expedição de mandado judicial (...)”. (STJ - HC: 204108 RJ 

2011/0086158-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 

09/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013)

“(...) Tratando-se de tráfico de entorpecentes, na modalidade "ter em 

depósito", delito de natureza permanente, no qual a consumação se 

prolonga no tempo e, consequentemente, persiste o estado de flagrância, 

admite-se, ainda que em período noturno, o ingresso da Polícia na casa em 

que está sendo praticado tal crime, com a consequente prisão dos 

agentes do delito e apreensão do material relativo à prática criminosa. - 

Habeas-corpus denegado”. (STJ - HC: 21392 MG 2002/0035264-4, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 22/10/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.11.2002 p. 296)

Há, portanto, a possiblidade de busca e apreensão em casa, sem ordem 

judicial, se ali estiver sendo cometido crime. E, aliás, para o caso, o crime 

era permanente.

“(...) I – O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de 

revisão criminal. Precedentes. II – Não há falar em incompetência do Juízo 

que determinou os mandados de busca e apreensão ante a ausência do 

nexo de causalidade entre as armas encontradas e os mandados de 

busca e apreensão ora impugnados. III – É orientação desta Corte ser 

dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de 

flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que 

se fale em ilicitude das provas obtidas. Precedente. IV – Recurso ordinário 

a que se nega provimento”. (STF - RHC: 121419 SP, Relator: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-20

Nesse caso, não se pode falar em provas ilícitas, uma vez que, no caso 

de crime permanente, o momento consumativo do delito está sempre em 

execução.

Em relação à denúncia.

Apresentada a defesa preliminar nos termos do art. 55, §4º, Lei nº 

11.343/2006 e estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 

CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por 
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ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 17 de abril de 

2018, às 13h30min.

Proceda-se a intimação e requisição do denunciado.

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas.

 Intime-se o Ilustre Advogado constituído.

 Ciência ao MP.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 176902 Nr: 7140-89.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JESUS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:20.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR RODRIGUES DE 

FREITAS - OAB:18267

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO ACUSADO DRA. LUCIMAR RODRIGUES 

DE FREITAS PARA QUE, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS 

PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS PRESENTES AUTOS, SOB PENA DE 

BUSCA E APREENSÃO.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 156619 Nr: 7327-34.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, LEONARA DE PINHO OLIVEIRA - OAB:47754

 Processo: 7327-34.2016.811.0040 (código 156619)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e JECRIM em virtude 

da atuação de um único membro do MPE, redesigno a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/08/2017, às 15:00min para o dia 

14/03/2018, às 17:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 26 de setembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 160149 Nr: 9240-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 9240-51.2016.811.0040 (código 160149)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e JECRIM em virtude 

da atuação de um único membro do MPE, redesigno a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 14/09/2017, às 14:00min para o dia 

21/03/2018, às 15:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 26 de setembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 164315 Nr: 149-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 149-97.2017.811.0040 (Código 164315)

VISTOS/KP.

Destarte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/04/2018 às 14:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo CPP.

As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e 

obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, 

condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência ex vi exegese dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e 

comunique o referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado 

para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, 

indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º 

do artigo 221 do CPP.

 Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-Ass, respectivamente, notadamente a não suspensão da 

marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 144812 Nr: 1300-35.2016.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, ERCW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DANIELE DE MELO - OAB:

 Processo: 1300-35.2016.811.0040 (código 144812)

VISTOS/KP

Defiro o pedido de fls. 322/328, para tanto, revogo a restrição de visitas 

aos dependentes menores constante do item “e” da decisão de fls. 06/07, 

vez que o acusado não apresenta risco aos filhos, conforme estudo 

psicossocial realizado pelo MPE às fls. 253/309.

Destarte, mantenho as demais medidas ora deferidas em favor da vitima.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178137 Nr: 7909-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER COSTA DA SILVA JUNIOR, 

FERNANDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228-A

 Certifico e dou fé, que deixei de intimar as testemunhas do denunciado 

VALTER COSTA DA SILVA JUNIOR, constantes na defesa prévia de fls. 

102/110, em razão da ausência de endereços.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178137 Nr: 7909-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER COSTA DA SILVA JUNIOR, 

FERNANDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228-A

 Processo: 7909-97.2017.811.0040 (Código 178137)

VISTO/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará participando do Curso 

de Formação Continuada (CFC), sobre Direito e Gênero: debate sobre 

violência doméstica contra mulheres, que ocorrerá nas dependências da 

ESMAGIS-MT, na cidade de Cuiabá/MT, resta por prejudicado a audiência 

designada para esta data, motivos pelo qual redesigno a oralidade em 

comento para o dia 27/03/2018, às 15:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178137 Nr: 7909-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER COSTA DA SILVA JUNIOR, 

FERNANDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228-A

 Certifico e dou fé, que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de INTIMAR as partes requeridas, acerca das certidões de 

fls. 134 e 144.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 155446 Nr: 6669-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURISANGELA SILVA DE SOUZA, PATRICIA 

NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Processo: 6669-10.2016.811.0040 (Código 155446)

VISTOS/KP

Acolho cota ministerial de fl. 247, diante das informações constantes às 

fls. 244/246.

Para tanto, oficie-se o Instituto de Identificação Civil do Estado de Mato 

Grosso para que encaminhe a este respectivo juízo a identificação 

datiloscópica e fotográfica da pessoa de PATRICIA NUNES PEREIRA, 

filiação: Eustrequino Nunes Pereira e Jacinta Tertuliano Nunes, data de 

nascimento: 30/09/1981.

Sem prejuízo ao acima exposto, expeça-se carta precatória a Comarca de 

Colíder/MT, para oitiva da pessoa de SILVESTRINA TERTULIANA NUNES 

PEREIRA, no prazo de 30 (trinta) dias, para que esta informe se participou 

do crime descrito no processo de n° 6669-10.2016.811.0040, código: 

155446, para tanto a Gestora Judicial encaminhe junto com a missiva cópia 

da denúncia de fls. 05/07 e do auto de prisão em flagrante de fl. 09 a fim 

de descortinar a identificação civil da acusada.

Destarte, oficie-se a Autoridade Policial para que preste informação se 

quando da prisão realizada quanto ao auto de prisão em flagrante de fl. 09 

da acusada PATRICIA NUNES PEREIRA se fora realizada identificação civil 

desta ou quais meios foram utilizados para sua identificação.

Considerando o acima exposto, REVOGO despacho de fl. 235, para tanto, 

cancelo audiência anteriormente aprazada para o dia 07/03/2018 às 13:30 

horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 121228 Nr: 72-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745

 Processo: 72-59.2015.811.0040 (Código 121228)

VISTO/KP

Destarte, considerando que o e TJMT, manteve inócua a sentença penal 

condenatória, expeça-se guia de execução definitiva, devendo o gestor 

judicial, observar o disposto nos artigos 983 da CNGC/MT.

 Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá 

proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - 

INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório 

Distribuidor acerca da condenação e verificará a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso 

positivo remeterá os autos conclusos para a devida destinação, ut art. 982 

da CNGC/MT.

 Após, cumpridas as formalidades, remeter os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 260 de 1163



Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 50250 Nr: 2411-98.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO LOPES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de JOSÉ 

APARECIDO LOPES DE MEDEIROS, devidamente qualificado, relativamente 

à acusação da prática do delito descrito no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, 

fazendo-o com fundamento nas disposições do art. 89, § 5.º da Lei n.º 

9.099/1995.Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo ut 

CNGC, sobretudo para os Institutos de Identificação.Transitada em julgado 

esta sentença, proceda-se as devidas baixas na distribuição, sem a 

cobrança de emolumentos e/ou custas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 161075 Nr: 9755-86.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO ALBERTONI MAZETO, LEANDRO 

PERBONE, ARIEL JONATAS DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0

 Processo: 9755-86.2016.811.0040 (Código 161075)

VISTOS/KP

Quanto ao réu ARIEL JONATAS DE SOUZA SILVA, uma vez que este 

manifestou interesse em recorrer da sentença à fl. 370, possuindo 

advogado constituído o mesmo não apresentou as razões do recurso de 

Apelação conforme certidão de fl. 399, para tanto intime-se o requerido 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo patrono para que este 

apresente as respectivas razões do recurso de Apelação.

Destarte, considerando pedido de fls. 389/395, uma vez que já consta nos 

autos sentença, embora não tenha transitado em julgado já fora 

determinado à expedição de Guia de Execução Provisória, para tanto o 

juízo responsável pela transferência de presos conforme art. 66, inciso V, 

alínea “h” da LEP é o juízo da Execução, bem como o Juiz Corregedor do 

Presídio ut CNGC/MT, posto isso declino a competência para a 1° Vara 

Criminal desta Comarca.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 158298 Nr: 8201-19.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 Processo: 8201-19.2016.811.0040 (Código 158298)

VISTO/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará em usufruto de 

compensatória autorizada pelo e. TJMT, redesigno a oralidade em comento 

para o dia 27/09/2018, às 16:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263454 Nr: 27305-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR AP SOUZA 65486927134

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 25 determinou a intimação da parte requerente para 

promover o recolhimento das custas de distribuição e contadoria (fl. 24). 

No entanto, a petição e documentos de fls. 26/27 passam ao largo de 

qualquer indicação/justificativa no que se refere ao recolhimento das 

custas de distribuição e contadoria.

Dessa feita, INTIME-SE derradeiramente a parte autora para, no prazo de 

15 dias, promover recolhimento das custas de distribuição e contadoria, 

observando a conta bancária informada à fl. 24, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4400 Nr: 217-71.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO BURALI, ESPOLIO DE 

YOLANDA FERRACIN BURALI, SANDRA MARA BURALI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCISIO FOLETTO PEREIRA 

- OAB:20686/O

 Vistos.

Pela petição de fls. 528/529, a parte executada assinala que, pela 

manifestação de fls. 518/521, a parte exequente pretende discutir decisão 

preclusão.

Sobre tal questão, conforme decisão de fls. 523/525, a respectiva decisão 

judicial sobre os cálculos será lançada após a manifestação da contadoria 

judicial, como de praxe.

Por outro turno, no tocante à manifestação do Banco exequente de fls. 

530/531, pela qual requer que se aguarde a homologação do cálculo, bem 

como a avaliação do imóvel na correlata ação de desapropriação, para só 

então se manifestar sobre a suficiência daquela habilitação de crédito 

para quitação da dívida, não se vê razão para desacolher o pleito, mesmo 

porque, sem tais atos, não há como ser conclusivo acerca da suficiência 

da habilitação de crédito.

Posto isso, DEFIRO o pedido de fls. 530/531, consignando que incumbe ao 

Banco exequente apresentar o valor do imóvel que será desapropriado, 

assim que apurado no respectivo feito.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl.s 523/525.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 187113 Nr: 4326-30.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTAIR TEIXEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A, 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MARILIA GABRIELA DE FIGUEIREDO MARISCO - OAB:18951/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5038 Nr: 5-65.1986.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENEU KARECA LTDA, RECAUCHUTAGEM DE 

PNEUS BANDEIRANTES LTDA, JESUS MENDES CARDOSO, DALVA DE 

CAMPOS FERREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A

 Vistos. (...) Logo, diante do transcurso do prazo prescricional em arquivo 

provisório sem qualquer postura proativa da parte, a única saída é a 

extinção do feito pela prescrição intercorrente, mesmo porque, intimada, a 

parte exequente não apresentou qualquer fato que obstasse a aplicação 

de tal instituto. Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente 

execução, na forma do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, 

ambos do CPC. Custas conforme sentença/acórdão. P.I.C. Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271233 Nr: 2174-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO BALBINO GUIMARÃES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse da parte requerida GETULIO BALBINO GUIMARÃES 

JUNIOR, em decorrência da cédula de crédito bancário indicada às fls. 

16/17-verso.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fls. 19/19-verso. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267382 Nr: 30183-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILARIO ANTONIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, o objetivo da ação de busca e apreensão decorrente de 

contrato de alienação fiduciária é ver apreendido o bem objeto do contrato.

 Logo, o “quantum” determinado como valor da causa não deve ser outro 

senão o da dívida do devedor perante o credor, ou melhor, o saldo 

devedor em aberto.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já 

decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. EQUIVALÊNCIA 

AO SALDO DEVEDOREM ABERTO. I. Na esteira dos precedentes desta 

Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão do bem financiado 

com garantia de alienação fiduciária corresponde ao saldo devedor em 

aberto. II. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (STJ - REsp: 

780054 RS 2005/0149469-1, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Data de Julgamento: 14/11/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 12/02/2007 p. 264)

Desse modo, a parte autora deveria ter apresentado como valor da causa 

o valor total do saldo devedor (parcelas vencidas e parcelas vincendas), 

no vertente caso, a importância de R$ 33.379,17.

Afinal, trata-se do valor total devido, utilizado, inclusive, segundo 

jurisprudência do STJ, para que seja realizada a purgação da mora.

Ademais, em análise aos autos, verifica-se que a cédula de crédito 

bancário encartada aos autos (fls. 15-verso/18) difere daquela indicada 

na inicial (fl. 4-verso).

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, a) indicar o 

valor da causa, que deverá corresponder ao valor total do saldo devedor 

(parcelas vencidas e parcelas vincendas), no vertente caso, o montante 

de R$ 33.378,17, como indicado à fl. 19, com o recolhimento da diferença 

das custas e da taxa judiciária, b) juntar aos autos a cédula de crédito 

bancário firmada com a parte requerida, na forma do artigo 320 do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243967 Nr: 11958-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/GO 17756-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a petição de fls. 33/33-verso, observa-se que o protesto de 

fl. 33-verso é o mesmo já encartado nos autos às fls. 23, 27-verso e 

31-verso. Portanto, não observam o endereço apontado no contrato, como 

determinado à fl. 28.

Note-se que a diferença entre os endereços apontados nos instrumentos 

de protesto já apresentados e o endereço indicado no contrato está no 

número da residência. Ou seja: enquanto o contrato de fl. 08-verso traz o 

número “912-S”, os instrumentos de protesto juntados indicam o número 

“915”.

 O que importa é o que está no instrumento, e lá não está escrito “912”, 

está escrito “915”.

 Posto isso, DETERMINO a intimação da parte autora, derradeiramente, 

para, no prazo de 15 dias, comprovar a mora do devedor, promovendo o 

protesto por edital, observando o endereço apontado no contrato (Rua 18, 

n. 912-S, Vila Santa Terezinha, Tangará da Serra-MT - fl. 08-verso), pois a 

sua falta conduz à ausência de um pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, nos exatos termos do art. 

485, IV, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247647 Nr: 14858-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON VIEIRA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 30 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para deverá promover a 

complementação das diligências no valor de R$ 477,00 (Quatrocentos e 

Setenta e Sete Reais) devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça Manoel Reis Cangussu Ribeiro, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272374 Nr: 2945-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BRIGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico do requerido, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC e (b) 

comprovar a mora do devedor, mormente pelo protesto por edital, pois a 

sua falta conduz à ausência de um pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270668 Nr: 1718-54.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10 de maio de 2018, às 

16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte 

demandante, DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma 

do artigo 373, § 1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270818 Nr: 1846-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDERIA BATISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de maio de 2018, às 

13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 

1º, do CPC.

Por fim, DETERMINO a priorização do trâmite deste feito em relação aos 

demais, nos moldes do artigo 1º, inciso III, do Provimento n. 26/2008 - CGJ, 

DEVENDO, outrossim, ser anotada, em letras garrafais, tanto na capa dos 

autos como no registro, a expressão “PRIORIDADE NO TRÂMITE”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169729 Nr: 10785-82.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 
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OAB:OAB/MT - 10604, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213173 Nr: 4642-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAULO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 68, apresentando o 

endereço atualizado para o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão e citação, ou pugnando o que entender de direito para o 

andamento do feito.

Se apresentado o endereço atualizado, CUMPRA-SE o aludido mandado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 269867 Nr: 923-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON HENRIQUE NEVES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, a posição adotada por este Juízo pode ser qualificada como 

intermediária, já que se contenta com a notificação via edital.Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de fls. 22/24.Assim, INTIME-SE o Banco demandante, 

derradeiramente, para, no prazo de 15 dias, EMENDE a inicial no sentido de 

comprovar a mora do devedor, mormente pelo protesto por edital, pois a 

sua falta conduz à ausência de um pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, nos exatos termos do art. 

485, IV, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116969 Nr: 7021-64.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA ANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BANDEIRA F.I., FRANCISCO 

CARLOS DA SILVA, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, FÁBIO GIULIANO BORDIN - OAB:34.173/PR, 

JEFERSON JOSÉ CARNEIRO - OAB:22.631/SC, MARCELO DAL PONT 

GAZOLA - OAB:34187/PR

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os requeridos para 

apresentarem contrarrazões ao recurso do denunciado à lide de fls. 

287/301 e intimar os advogados do denunciado à lide para apresentar 

contrarrazões ao recurso do requerido de fls. 304/311, ambos no prazo 

de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 26432 Nr: 2966-46.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANUEL DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para que providencie o 

preparo da carta precatória de intimação expedida à comarca de Sapezal, 

devendo juntar aos autos as guias originais devidamente recolhidas e 

comparecer perante a Secretaria da 1ª Vara Cível a fim de retirar a 

deprecata para posterior distribuição junto ao juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245594 Nr: 13230-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ANDRADE RODRIGUES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parteautora para que providencie o 

preparo da carta precatória de citação, penhora, avaliação e depósito, 

expedida à comarca de Rondonópolis, devendo juntar aos autos as guias 

originais devidamente recolhidas e comparecer perante a Secretaria da 1ª 

Vara Cível a fim de retirar a deprecata para posterior distribuição junto ao 

juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233581 Nr: 22332-51.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIMELLI ASCARI SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607-RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 64-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227278 Nr: 16447-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FRANCISCO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 48-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 367,40 (Trezentos e 

Sessenta e Sete Reais e Quarenta Centavos) devendo a respectiva guia 

de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> 
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D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Diogo Luiz Mazzutti, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267484 Nr: 30258-49.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA ALMEIDA GOULART DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de abril de 2018, às 

14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266855 Nr: 29745-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCENIR VITALINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. INTIME-SE o Banco demandante, derradeiramente, para, no prazo 

de 15 dias, EMENDE a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, 

mormente pelo protesto por edital, pois a sua falta conduz à ausência de 

um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, nos exatos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção, conforme prece2itua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267396 Nr: 30198-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA TEREZINHA GOMES BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO GMAC S/A. 

em face de CELIA TEREZINHA GOMES BONZANINI.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fls. 

29/29-verso). Ainda, requer a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial.

Não há qualquer ordem judicial de restrição de veículo e de crédito nos 

cadastros do Ciretran e Serasa. Por isso, INDEFIRO o pedido correlato.

Nenhum mandado de busca e apreensão fora expedido, portanto não há o 

que se falar em recolhimento. Dessa feita, INDEFIRO o pleito em questão.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270578 Nr: 1628-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ACOLHO a declinação da competência.

Tendo em conta que os fatos relatados na exordial reclamam, para melhor 

elucidação, a produção de prova oral, DESIGNO audiência de justificação 

prévia para o dia 20 de março de 2018, às 15h00min.

CITE-SE a parte demandada para comparecimento à audiência, 

cientificando de que o prazo para contestar a ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, do CPC).

Conforme interpretação do art. 455 do CPC, é de incumbência da parte 

informar ou intimar a testemunha por ela arrolada, sendo que o rol deverá 

ser apresentado no prazo de 05 dias, a contar da intimação do vertente 

ato judicial, sem prejuízo do rol já apresentado.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 

do CPC, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168989 Nr: 10463-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

JOBRAIL ANDRE DA SILVA, RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ROSINEIA 

DA SILVA AMARAL, ELSA RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em que pese o pleito de busca de endereço para citação do executado 

Jobrail André da Silva, a verdade é que, como já consignado à fl. 64, o 

executado em questão já fora citado (fl. 37), apenas pende a sua 

intimação nos termos da decisão de fls. 64/65.

Dessa feita, considerando o contido na certidão de fl. 104, PROMOVA-SE 

a intimação pessoal, nos termos da decisão de fls. 64/65, do executado 

Jobrail André da Silva nos seguintes endereços:

a) Delegacia de Polícia Civil de Cáceres/MT e b) Delegacia de Polícia Civil 

de Nova Mutum/MT.

Por outro lado, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é 

prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC 

disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 
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executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas 

Renajud e Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se 

pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre o veículo placa OBM-0293. Afinal, por tal garantia, o veículo em 

questão não pertence à parte executada.

 No mais, o veículo placa OAQ-5517 possui anotação de restrição judicial, 

de modo que possui preferência, na expropriação, para outra execução.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, mormente para 

manifestar sobre as pesquisas realizadas, indicando, se for o caso, bens 

passíveis de penhora.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247922 Nr: 15059-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NABUR VESPUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846 A

 Certifico e dou fé que fui intimada para cumprimento de penhora no rosto 

destes autos extraído da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 

9473-03.2016.811.0055, código 219411, da 5ª Vara Cível desta Comarca, 

em que são partes Fercus Comercial Ltda-EPP contra Ricardo Nabur 

Vespucio e Gleice Lane Leali Nunes Vespucio, no valor de R$ 8.000,00 

(Oito Mil Reais), nos termos do Auto de Penhora encartado no rosto dos 

autos. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para ciência e manifestação, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220296 Nr: 10270-76.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação do advogado da parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, cálculo de fl. 100-verso, no valor de R$ 335,45, mais a 

taxa judiciária no valor de R$ 200,00, podendo as guias serem retiradas 

em qualquer posto do Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as 

aos autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 100,45, devendo este 

último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, 

do Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199693 Nr: 14532-06.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADEMIR JOAQUIM DA ROCHA, MARIA 

LUIZA DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO DA SILVA, MARIA ALVES FERREIRA 

PURITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 109 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251006 Nr: 17543-72.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SANTANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. K. CAMPOS NASCIMENTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA VIEIRA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 22.347/A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 68/71.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256530 Nr: 21884-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES DE LIMA, LETICIA ALVES 

CORREIA DE LIMA, MURILO ALVES CORREIA DE LIMA, JOANA MERLO DE 

LIMA, TASSIO ALMIR BENITES CORREIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE SOUZA BARROS - 

OAB:3947-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, SILVANETE MEDEIROS DE MOURA - OAB:12381

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da colheita de depoimento pessoal. 

DEPREQUE-SE a oitiva das testemunhas residentes fora da terra, como 

arroladas às fls. 243/244 e 247/249. Com o cumprimento da carta 

precatória, INTIMEM-SE as partes para apresentarem as razões finais no 

prazo de 15 dias. Nada mais havendo a consignar, por mim, Joisa Ferreira 

Santana Fumero, Assessora do Serviço Voluntário, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 28128 Nr: 1880-06.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA GILDENIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDES VALE SERVIÇOS E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karlla Christine Coelho 

Fernandes Carvalho - OAB:8852/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYLLANNE AMANCIO LUCAS 

- OAB:35866, Ingrid da Silva Gonçalves Inácio - OAB:35.318 CE

 Vistos.

De início, no que se refere ao levantamento dos valores bloqueados às fls. 

180/180-verso, é preciso pontuar que, até o momento, não houve a 

intimação do executado Dione Carvalho de Freitas.

Porém, como se vê dos documentos de fls. 192/196, o executado 

Dhonison Carvalho de Freitas compareceu espontaneamente nos autos.

Logo, INTIME-SE o executado Dione Carvalho de Freitas, pessoalmente, 

nos termos da decisão de fls. 178/178-verso.

Depois, no que tange ao pleito de expedição de ofício ao CRI de Juazeiro 

do Norte/CE, a gratuidade de justiça não impõe a requisição direta pelo 

Juízo de documentos ou ato notarial ou de registro, a exemplo do seguinte 
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julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO A 

ATOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. REQUERIMENTO QUE DEVE SER 

PROVIDENCIADO DIRETAMENTE PELA PARTE INTERESSADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.

 I. A assistência judiciária gratuita contempla atos notariais e de registro 

indispensáveis ao desenvolvimento da relação processual.

II. O juiz da causa não está adstrito à requisição direta de documento ou 

ato notarial ou de registro.

III. Cabe à parte interessada, munida de certidão da serventia judicial, 

requerer ao serviço de notas ou de registro imobiliário o documento que 

reputa essencial à defesa dos seus interesses em Juízo.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDFT – Acórdão n.858855, 20150020013680AGI, Relator: JAMES 

EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/03/2015, 

Publicado no DJE: 10/04/2015. Pág.: 187) (negrito nosso)

No vertente caso, não se depara com excepcionalidade hábil a afastar o 

ônus de a própria parte diligenciar a procura de patrimônio. Com a certidão 

em mãos bastará se dirigir diretamente ao cartório e requerer informações 

sobre a existência de bens em nome do executado.

No entanto, acerca das diligências que deverão ser empreendidas em 

outras comarcas, por lógica, a hipossuficiência da parte exequente traz à 

luz obstáculo de difícil transposição para que ela mesma busque as 

informações.

Bem por isso, OFICIE-SE ao CRI de Juazeiro do Norte/CE, como requerido 

às fls. 186/187, consignando o prazo de 15 dias para resposta.

Com as respostas, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254259 Nr: 20054-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRBS S/A CDC TANGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS AGUIAR FERREIRA 05856109163

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Marcelo Gregolin Sampaio 

- OAB:317.046 - SP, DOUGLAS ALVES VILELA - OAB:264.173-SP, 

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - OAB:178930/OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II-CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 19940 Nr: 3128-12.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHUMACHER E SCHUMACHER LTDA, JOÃO COSTA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS, JOSÉ FÁBIO P. FERRANI - OAB:14.864, JOSE 

FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Vistos. (...) De tal sorte, no vertente caso, em que se discute a penhora 

de bem divisível, onde a alienação poderá recair apenas sobre a parte 

pertencente ao executado, não se vê razão na penhora recair sobre a 

totalidade do bem para, então, somente após a sua alienação, resguardar 

o direito do cônjuge e dos coproprietários. Por todo o exposto, LAVRE-SE 

o termo de penhora de 25% do imóvel indicado às fls. 663-verso/666, nos 

termos do artigo 845, § 1º, do CPC, INTIMANDO-SE as partes, com o que a 

parte executada será nomeada depositária fiel do bem, consignando o 

prazo de 15 dias para apresentação de caução idônea, na forma do artigo 

840, inciso III, do CPC, sendo que, uma vez transcorrido “in albis” o prazo 

ou se se apresentar caução inidônea, o exequente será, em substituição, 

nomeado depositário fiel do bem. Com a apresentação de caução idônea, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar. Por 

outro lado, INDEFIRO o pleito contido no item “c” de fl. 660, mormente 

porque, como se vê na vertente decisão, a aquisição da totalidade da 

propriedade pelo executado não envolve o imóvel penhorado, de modo 

que se resguardou a porção dos condôminos. PROMOVA-SE a Secretaria 

de Vara as comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, 

ambos do CPC, além daquela mencionada no artigo 842 do CPC. Por 

conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte exequente a 

averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a respectiva 

certidão. Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE a avaliação 

(quando deverá apontar a forma de desmembramento do imóvel, nos 

moldes do artigo 872, § 1º, do CPC), depósito e demais atos de execução 

até ultimar a expropriação do bem indicado, uma vez que o aludido imóvel 

está situado no Município e Comarca de Sapezal/MT. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175196 Nr: 17170-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, 

JOSÉ CARLOS REZENDE - OAB:9146/MT

 Vistos.

De início, com a juntada do auto de avaliação (fls. 337/358), a parte 

exequente, não obstante tenha se manifestado à fl. 361, deixou de 

manifestar acerca do auto de avaliação em questão. Já a parte executada, 

muito embora devidamente intimada, deixou transcorrer “in albis” o prazo 

assinalado, como se vê à fl. 368.

Logo, como não se depara com qualquer irresignação, HOMOLOGO o auto 

de avaliação de fls. 337/358.

Depois, intimada para manifestar acerca do cálculo da dívida apresentado 

pela parte exequente (fl. 370), a parte executada deixou transcorrer “in 

albis” o prazo assinalado, como revela a certidão de fl. 372.

 Dessa feita, como não há qualquer impugnação quanto ao cálculo, 

HOMOLOGO o cálculo da dívida de fls. 362/363.

No mais, PROMOVA-SE a Secretaria de Vara a comunicação mencionada 

no artigo 842 do CPC.

Por fim, diante do contido à fl. 361 (item “ii”), DETERMINO que seja 

realizada a alienação dos bens penhorados, observando as seguintes 

balizas:

I-) Para promover os atos de arrematação do bem penhorado, NOMEIO o 

Leiloeiro Oficial Erick Soares Teles, matriculado na Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso sob n.º 26, por meio da empresa Leilão Judicial 

Eletrônico, gestora de Sistemas de Alienação Judicial Eletrônica, inscrita 

no CNPJ sob n.º 12.618.899/0001-90, com escritório sediado à Avenida 

São Sebastião, n.º 3469-A, Bairro Santa Helena, Cuiabá/MT, CEP 

78045-000, fone: (65) 9988-9041 e 0800-789-1200 e endereço eletrônico: 

contato@leje.com.br.

No ponto, a alienação deverá ser individual, a começar pelo imóvel de 

maior valor, encerrando-se assim que arrecadado valor suficiente para a 

quitação da dívida.

II-) A alienação ocorrerá, a critério do leiloeiro nomeado, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

III-) A forma de publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do 

leiloeiro, sendo certo que o edital deverá ser publicado na rede mundial de 

computadores, em sítio escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado 

pelo Juízo, de modo que, desde logo, fica autorizado a disponibilizar a 

íntegra dos editais (que conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da 

presente decisão) e outros documentos via internet, em site 
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especificamente mantido com essa finalidade; autorizada, ainda, a 

publicação na mídia impressa ou física apenas de resumos, extratos ou 

comunicados de chamamento genéricos e concisos dos interessados no 

leilão, desde que neles haja remissão ao endereço eletrônico onde a 

íntegra da documentação estará disponível para exame e consulta.

IV-) Devem ser cientificadas, com no mínimo cinco (05) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

V-) A comissão do leiloeiro acima designado, de encargo do arrematante, 

fica estipulada em 5% do valor do lanço ofertado para arremate do bem. 

Em caso de acordo, remição ou adjudicação superveniente à designação 

da(s) hasta(s) arbitro comissão do leiloeiro em 2% sobre o valor do bem 

penhorado a título de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão 

Judicial”, a qual será suportada pelo adjudicante ou pelo executado, 

conforme o caso. Na hipótese de acordo ou remição após a realização da 

alienação, o leiloeiro e o corretor público farão jus à comissão de 5%, 

prevista acima.

VI-) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme item “III” supra.

VII-) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento.

VIII-) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, 

que por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, 

nos termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no 

leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, 

conforme artigo 891 do CPC.

IX-) Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em 

hasta pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, na forma do artigo 880 do 

CPC, no prazo de 90 (noventa) dias, aplicando-se, no que couber, a tal 

modalidade de expropriação, as determinações constantes desta decisão, 

inclusive quanto à comissão do Leiloeiro.

X-) EXPEÇA-SE autorização para realização de imagens ou ilustrações 

que auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal 

medida útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação 

exame e inspeção dos bens.

XI-) Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, 

REQUISITE-SE ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; 

(b) certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita 

Federal e do INSS, quanto a este último para fins de comprovação de 

inexistência de débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel 

será levado à praça, com indicação precisa do número dos autos, nome 

das partes e valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida 

ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 

competente (art. 62 do Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, 

que comprove cadastro dele junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 

– SNCR.

XII-) Na hipótese de se tratar de veículo, deverá ser juntada aos autos, 

antes da expedição do edital de arrematação, informação sobre o bem 

extraída do site do DETRAN/MT.

XIII-) Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivação do leilão.

XIV-) CUMPRAM-SE as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, 

edital(is), na forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) 

deverá(ão) ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a 

mencionada no item “III” deste ato judicial.

XV-) INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos dignos advogados 

constituídos nos autos. No caso de não haver advogado constituído por 

uma das partes, a intimação deverá ser pessoal.

EXPEÇA-SE o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 14809 Nr: 619-45.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO JÚNIOR MAGRO, DENISE INES 

DIAVAN MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681e 11210-A

 Vistos.

De início, DEFIRO o pleito de fl. 317.

No mais, CERTIFIQUE se a parte executada, devidamente intimada acerca 

da decisão de fls. 312/312-verso (fl. 318), manifestou no prazo ali 

assinalado.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260781 Nr: 25435-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA GALHARDO KAGUEIAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO ALCINDO DOBLER, ELOI DOBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 30 e em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 194570 Nr: 10566-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

devolução da carta precatória oriunda de Brasília/DF às fls. 79/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228745 Nr: 17400-20.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLP DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264547 Nr: 28111-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFFAEL TAQUES ALVES QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II-CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 231168 Nr: 19764-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSD, KDSD, ADDEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703

 Vistos.

Diante do petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 523 e 524, 

do CPC, prossiga-se o cumprimento de sentença, conforme as 

determinações contidas nesta decisão:

Havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

I - INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu procurador, para pagar em 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da 

total do débito, acrescido de custas e, também de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).

II - Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.

III - Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-SE os bens 

indicados (CPC, art. 524, VII).

IV - Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525).

 V - Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.

VI - Realizadas a penhora e a avaliação iniciará a fase de expropriação 

(CPC, art. 685, parágrafo único).

Proceda-se com a conversão do feito para cumprimento de sentença.

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 231167 Nr: 19762-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSD, KDSD, ADDEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703

 Vistos.

 Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Intime-se a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 1.328,62 (hum mil 

trezentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante do Exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 231167 Nr: 19762-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSD, KDSD, ADDEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703

 Posto isso, DECRETO a prisão civil do executado José Onivaldo Oliveira 

Dias, pelo prazo de 03 (três) meses, caso não comprove o pagamento no 

ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento da 

pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 

5º do artigo 528 do CPC).Para tanto, DETERMINO:I - REMETAM-SE os autos 

para atualização do débito, observando-se o que prescreve o art. 582, § 

7º do CPC, qual seja, o que compreende até as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo”.II - EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o 

executado ficar separado dos demais presos.III - ENCAMINHE-SE cópia do 

mandado de prisão civil à Polinter, Polícia Rodoviária Federal, Policial 

Rodoviária Estadual, bem como a Delegacia de Polícia Judiciária Civil e ao 

Comando da Polícia Militar da Comarca onde reside o executado, para que 

conste em seus cadastros a ordem coercitiva, a fim de efetivarem a prisão 

do executado.V – EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto 

do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.VI 

– OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito para que, no prazo de 10 

(dez) dias, inclua o nome do executado na lista de registros da SERASA e 

do SPC, arquivando-se os autos provisoriamente, pelo prazo de 01 (um) 

ano.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 154058 Nr: 2698-74.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDSO, MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

59387530159, Filiação: Jovercina de Oliveira Souza, brasileiro(a), 

solteiro(a), mecanico. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, acima qualificada, para que 

possa tomar conhecimento da Penhora realizada junto ao RENAJUD, 

acerca do seguinte bem: 01 (um) veículo marca/modelo DAFRA/SPEED 

150, Placa: NJO3551, podendo o executado apresentar manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme r. decisão que segue abaixo 

transcrita.
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Despacho/Decisão: Vistos.Dando prosseguimento ao feito, depreende-se 

dos autos, que a parte executada foi citada da execução, contudo, até a 

presente data não efetuou o pagamento do débito alimentar, desta forma a 

exequente requer que seja efetuada a penhora sobre importância, 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do 

executado, por meio do sistema on line – BacenJud, até o limite do crédito 

objeto da presente ação bem como seja realizada buscas junto ao sistema 

RENAJUD para averiguar existência de veículos em nome do executado e, 

em caso positivo pela realização da penhora.Vejo que os requerimentos 

formulados pela exequente (fls. 54/54-v)merecem deferimento no caso 

concreto, pois o devedor não fez nenhum aceno em direção ao 

pagamento.Assim diante das considerações alhures mencionadas, aliadas 

ao contexto processual previsto artigo 835 do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução, bem como em face do convênio de cooperação 

Técnico-Institucional firmado entre o E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e o Banco Central do Brasil, viabilizando a utilização do 

sistema BACEN-JUD para fins assegurar a satisfação da obrigação, por 

meio da constrição dos valores encontrados nas contas bancárias em 

nomes dos devedores pelo sistema on line, vejo que a medida requerida 

tem plena viabilidade.Destarte, diante da realidade processual, é viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias do devedor, mormente em face da ausência de qualquer indício 

direcionado à composição da dívida, posto isso o deferimento da penhora 

online é medida que se impõe.Outrossim, este é o mesmo entendimento 

acerca da busca e restrição junto ao Sistema RENAJUD, como forma para 

que a parte devedora venha a adimplir o seu débito alimentar. Desse 

modo, deferidos os pedidos formulados, no que tange a penhora on line e 

a busca no Sistema RENAJUD, conforme se verifica nos detalhamentos de 

ordem judicial de bloqueio de valores e restrições de veículos, estas 

restaram parcialmente frutíferas, assim, proceda-se com a juntada aos 

autos das informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de 

valores e de restrições de veículos com as respostas negativas. No mais, 

tendo em vista que também foi pleiteado a penhora de valor depositado na 

Caixa Econômica Federal a título de FGTS/PIS, DEFIRO o respectivo pedido. 

Afinal, já decidiu nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:“(...) 1 – 

Este Tribunal Superior entende ser possível a penhora de conta vinculada 

do FGTS (e do PIS) no caso de execução de alimentos. É que, em casos 

tais, há mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada a 

incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana. A orientação jurisprudencial das Turmas de 

Direito Privado desta Corte é na verdade de se admitir o bloqueio da conta 

relativa ao FGTS para a garantia do pagamento da obrigação alimentar, 

segundo as peculiaridades do caso concreto (...)” (STJ, REsp nº 

1.034.295/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Des. Convocado TJRS, DJ: 

15.09.2009)Posto isso:I – OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA o bloqueio de eventual quantia 

depositada em nome da parte executada a título de FGTS/PIS, até o 

montante executado, e a sua transferência para a conta única do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.a) Em seguida, intime-se a parte 

executada das penhoras realizadas nos autos, consignando o prazo de 

15 (quinze) dias para manifestação.b) Caso a parte executada não 

apresente irresignação e uma vez transferido o valor para a conta única, 

expeça-se alvará para o levantamento do valor em favor da parte 

exequente.II - OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome do executado na lista de registros 

da SERASA e do SPC em virtude do débito alimentar do presente feito.III – 

EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.IV - 

Caso reste infrutífera a busca de valores referente à FGTS, INTIME-SE a 

parte exequente, por intermédio da Defensoria Pública, a fim de formular 

os pedidos pertinentes.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 08 de agosto de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156691 Nr: 5310-82.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DA CASA 

TERAPEUTICA VIVER SÓBRIO, ASSOCIAÇÃO DOS VOL. DA CASA 

TERAPEUTICA VIDA E SOBRIEDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público, para tanto, 

DETERMINO a interdição das instituições Associação dos Voluntários da 

Casa Terapêutica Viver Sóbrio e Associação dos Voluntários da Casa 

Terapêutica Vida e Sobriedade, tornando definitiva a liminar concedida o 

que faço com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição 

Federal, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das 

penalidades previstas no art. 12 da Lei nº. 12.120/2009, por caracterizar 

violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II da Lei 

8.429/92.Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Quanto às custas e despesas 

processuais, deixo de condenar os Requeridos, conforme dispõe o art. 3º 

da lei nº. 7.603/01.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se 

com as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os autos. As 

providências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 177290 Nr: 19399-76.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLNADS, SLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO ALVES DA COSTA, Filiação: 

Cleoza Alves e Joaquim Pedro da Costa, brasileiro(a), natural de 

Paranaiba-MS, solteiro(a), Telefone 65-9972-9116. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para que possa tomar 

conhecimento, bem como manifestar-se acerca da PENHORA realizada, à 

título de Pensão Alimentícia, junto ao Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 

1.929,00 (um mil e novecentos e vinte e nove reais), bem como na Caixa 

Econômica Federal, no valor de R$ 2.089,04 (dois mil e oitenta e nove reais 

e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme r. decisão que 

segue abaixo transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Dando prosseguimento ao feito, depreende-se 

dos autos, que a parte executada foi citada da execução, contudo, até a 

presente data não efetuou o pagamento do débito alimentar, desta forma a 

exequente requer que seja efetuada a penhora sobre importância, 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do 

executado, por meio do sistema on line – BacenJud, até o limite do crédito 

objeto da presente ação bem como seja realizada buscas junto ao sistema 

RENAJUD para averiguar existência de veículos em nome do executado e, 

em caso positivo pela realização da penhora.Vejo que os requerimentos 

formulados pela exequente (fl. 47/47-verso)merecem deferimento no caso 

concreto, pois o devedor não fez nenhum aceno em direção ao 

pagamento.Assim diante das considerações alhures mencionadas, aliadas 

ao contexto processual previsto artigo 835 do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução, bem como em face do convênio de cooperação 

Técnico-Institucional firmado entre o E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e o Banco Central do Brasil, viabilizando a utilização do 

sistema BACEN-JUD para fins assegurar a satisfação da obrigação, por 

meio da constrição dos valores encontrados nas contas bancárias em 

nomes dos devedores pelo sistema on line, vejo que a medida requerida 

tem plena viabilidade.Destarte, diante da realidade processual, é viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 
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bancárias do devedor, mormente em face da ausência de qualquer indício 

direcionado à composição da dívida, posto isso o deferimento da penhora 

online é medida que se impõe.Outrossim, este é o mesmo entendimento 

acerca da busca e restrição junto ao Sistema RENAJUD, como forma para 

que a parte devedora venha a adimplir o seu débito alimentar. Desse 

modo, deferidos os pedidos formulados, no que tange a penhora on line e 

a busca no Sistema RENAJUD, conforme se verifica nos detalhamentos de 

ordem judicial de bloqueio de valores e restrições de veículos, estas 

restaramparcialmente frutíferos, assim, proceda-se com a juntada aos 

autos das informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de 

valores e de restrições de veículos negativas. No mais, tendo em vista que 

também foi pleiteado a penhora de valor depositado na Caixa Econômica 

Federal a título de FGTS/PIS, DEFIRO o respectivo pedido. Afinal, já decidiu 

nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:“(...) 1 – Este Tribunal 

Superior entende ser possível a penhora de conta vinculada do FGTS (e 

do PIS) no caso de execução de alimentos. É que, em casos tais, há 

mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada a 

incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana. A orientação jurisprudencial das Turmas de 

Direito Privado desta Corte é na verdade de se admitir o bloqueio da conta 

relativa ao FGTS para a garantia do pagamento da obrigação alimentar, 

segundo as peculiaridades do caso concreto (...)” (STJ, REsp nº 

1.034.295/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Des. Convocado TJRS, DJ: 

15.09.2009)POSTO ISSO:I – OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA o bloqueio de eventual quantia 

depositada em nome da parte executada a título de FGTS/PIS, até o 

montante executado, e a sua transferência para a conta única do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.II – Com a juntada das informações 

acim, INTIME-SE a parte executada da penhora, consignando o prazo de 

15 (quinze) dias para manifestação.III - Caso a parte executada não 

apresente irresignação e uma vez transferido o valor para a conta única, 

expeça-se alvará para o levantamento do valor em favor da parte 

exequente.IV - OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome do executado na lista de registros 

da SERASA e do SPC, arquivando-se os autos provisoriamente, pelo 

prazo de 01 (um) ano.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 16 de novembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220142 Nr: 10115-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KTRR, RDCVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTR, DRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- Núcleo de Januária - MG - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEJANE ROBERTO SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre 

as partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil.Sem custas às 

partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, nos termos do 

art. 90, parágrafo 3º do CPC.Sentença publicada em audiência. Intime-se a 

requerida da presente sentença.Expeça-se termo de guarda da 

adolescente em favor da requerente.Oficie-se ao INSS – Instituto Nacional 

de Seguridade Social para que proceda com o desconto da pensão 

alimentícia em favor da filha Kessila thayna Roberto Ramos no valor de 

22% (vinte e dois por cento) do salário mínimo do benefício implantado em 

nome da Sra. Dejane Roberto Santos, depositando na conta bancária da 

representante legal, Sra. Ruth da Costa Vale Ramos. Ciência a Defensoria 

Pública e ao Ministério Público.Após, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148675 Nr: 8585-73.2012.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KATIA CRISTINE LOURENÇO DOS 

SANTOS, Cpf: 05161964995, Rg: 2362778-6, Filiação: Maria Aparecida 

Lourenço, data de nascimento: 01/05/1985, brasileiro(a), natural de 

Londrina-PR, casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos em Correição.Trata-se de Ação de Divórcio Direto 

proposta por Evandro Amaro dos Santos em face de Kátia Cristine 

Lourenço dos Santos, ambos devidamente qualificados nos autos.O 

requerente alega, em síntese, que se casou com a requerida no dia 19 de 

maio de 2001 sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens.Informa que na 

constância da união advieram dois filhos, ambos menores de idade, Luan 

Henrique Antônio dos Santos (10 anos) e Pedro Eduardo Lourenço dos 

Santos (05 anos).Acrescenta que não há bens a serem 

partilhados.Assim, requer seja declarado o divórcio.Devidamente citada a 

requerida deixou decorrer o prazo para contestar a presente ação. 

(fls.51)É o relatório.Fundamento.Decido.Cuida-se de Ação de Divórcio 

Direto proposta por Evandro Amaro dos Santos em face de Kátia Cristine 

Lourenço dos Santos, ambos devidamente qualificados nos autos, 

visando à decretação do divórcio do casal.In Casu, verifico que não há 

necessidade de dilação probatória, pois o cerne da questão é unicamente 

de direito e os documentos trazidos aos autos dão suporte a um seguro 

desate do litígio.Considerando ainda, que a requerida não contestou o 

pedido inicial, decreto-lhe a revelia e aplico ao presente o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 330, II, do Código de Processo 

Civil, diante da procedência da ação, visto que a revelia faz presumirem 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, na forma dos 

artigos 285 e 319 do mesmo codex e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas apontadas na inicial.Contudo, nos termos do artigo 320 inciso II, 

do CPC, por versar a causa sobre direitos indisponíveis, a revelia não 

induz os efeitos mencionados no artigo 319 do mesmo código, assim 

passo a análise da possibilidade do pedido no presente feito.Outrossim, 

vejo que o pedido de divórcio em questão tem seu fundamento jurídico 

previsto no artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim 

dispõe:Art. 226 (...)§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio.Destarte, com o advento da emenda constitucional de nº 66/2010, 

não é mais necessário se comprovar o lapso temporal de dois anos de 

separação de fato para que haja a dissolução do casamento pelo 

divórcio.POSTO ISSO, diante de tudo que dos autos consta, HOMOLOGO 

por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio 

direto litigioso requerido por Evandro Amaro dos Santos em face de Kátia 

Cristine Lourenço dos Santos.Por consequência, declaro cessados os 

direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que ora se 

dissolve.Oficie-se o Cartório de Registro Civil, para as averbações 

necessárias.Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de 

Brasnorte/MT, a fim de que a requerida seja devidamente intimada da 

presente sentença.Sem custas.Após, transitada em julgado a sentença, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 271 de 1163



arquivem-se os autos, mediante as baixas necessárias. As providências 

necessárias. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170844 Nr: 12237-30.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KGDSM, MDFDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WASHINGTON GOMES DE OLIVEIRA, 

Filiação: Analise Rodrigues de Oliveira e Ronaldo Gomes de Nunes, data 

de nascimento: 12/07/1983, brasileiro(a), natural de Recife-PE, solteiro(a), 

Telefone 9946 4182. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente 

ação de alimentos, razão pela qual condeno o requerido a pagar a quantia 

de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, valor atualmente 

equivalente a R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos) a 

título de alimentos, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, mediante apresentação de notas e recibos, bem como 

seja incluído o 13º (décimo terceiro) salário e 30% (trinta por cento) dos 

valores percebidos a título de férias e eventuais verbas rescisórias, em 

favor do menor Kawê Gomes dos Santos Melo, todo dia 10 (dez) de cada 

mês, a ser depositado em conta bancária de titularidade de sua 

representante legal.Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do 

mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se.Custas pela parte requerida.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216804 Nr: 7330-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WP, MHMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20 (VINTE) DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a 

interdição de Marcelo Henrique Marcos Pergo, qualificada nos autos, 

DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos; 

II – NOMEIO-LHE curador o Sr. Waldemar Pergo, qualificada nos autos, 

mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC; III 

– Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o interditando 

Marcelo Henrique Marcos Pergo, portanto, privado de, sem o curador ora 

indicado, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. 

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta 

cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento 

da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107). 

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133769 Nr: 3758-53.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGP, MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO DA SILVA PAULINO, Rg: RG 

116990/4-MT, Filiação: Julio Paulino da Silva e Maria da Paz da Silva 

Pualino, solteiro(a), serralheiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 67.873,00 

(sessenta e sete mil e oitocentos e setenta e três reais), com acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o fez ou a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento 

judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 

528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: conta n. 00042313-7, 

Agência 2086, Op. 013, Caixa Econômica Federal, em nome de Marilda 

Galdino Souza, CPF n. 595.563.742-72.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE a parte executada, através de edital, 

nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante da exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).II - Não havendo manifestação do executado nos autos, no prazo legal, 

se faz necessária ainda à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS.Após, abro vista para Defensoria Pública. Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 140336 Nr: 10893-19.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDST, RST, SCDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDOMAR BECHER TOLEDO, Cpf: 

94799717120, Rg: 14297663, Filiação: Ilda Becher de Toledo e Joaquim de 

Almeida Toledo, data de nascimento: 02/07/1982, brasileiro(a), natural de 

Tangara da Serra-MT, convivente, pedreiro, Telefone 066-8111-3731. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do executado, acima qualificado, para no prazo de 3 

(três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 

761,12 (setecentos e sessenta e um reais e doze centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º); BEM COMO para pagar o valor de R$ 

725,03 (setecentos e vinte e cinco reais e três centavos), no prazo de 15 

(quinze dias), sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total do débito, acrescido de custas, e também de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º). Conta Bancária para depósito: 

Conta n. 00017864-7, Agência 2086, Op. 013, Caixa Econômica Federal, 

em nome de Samara Cristina da Silva Torres, CPF: 030.598.021-14.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE o devedor da decisão proferida às 

fls. 50/51, através de edital.Não havendo pagamento, no prazo legal, se 

faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, considerando a 

regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para 

querendo, apresentar justificativa e impugnação.Após, vista a Defensoria 

Pública para manifestação.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 14899 Nr: 727-74.2001.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SILVA, JAIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Jair Silva, CPF: 276.777.619-68, atualmente 

encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Resumo da Incial:MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA, brasileira, 

separada judicialmente, aposentada, RG n. 0496646-3 SSP MT, inscrita no 

CNPF sob o n. 330.105.019-00, vem com o respeito costumeiro a Vossa 

Presença para: PROPOR AÇÃO DE DIVÓRCIO em desfavor de: JAIR 

SILVA, brasileiro, motorista, RG n. 203 564 SSP MT, inscrito no cpf SOB O 

N. 354.263.271-68, atualmente em lugar incerto e não sabido (...). Que a 

autora usa atualmente seu nome de solteira, já que nos autos antigos o 

nome da Requerente era MARIA DE FÁTIMA SILVA. Que na separação 

acordaram sobre o bem e a pensão dos filhos. (...). Diante do exposto, 

requer: a) A concessão da Justiça Gratuita, por ser pobre na acepção 

jurídica; b) A decretação da revelia do requerido Jair Silva, por estar este 

em lugar incerto e não sabido pela parte autora, c) A decretação do 

Divórcio do Casal, conforme preceitua a Legislação vigente; (...). Nestes 

termos, Aguarda deferimento.

Decisão/Despacho:Vistos. Considerando o princípio da economia 

processual, recebo o presente pedido, convertendo a ação de separação 

judicial em ação de divórcio. E tendo em vista que a busca no sistema 

SIEL, restou infrutífera, a citação do requerido por edital é medida que se 

impõe. Posto isso: I – Proceda a Sra. Gestora Judicária com a conversão 

da ação de separação judicial em ação de divórcio litigioso. II – Cite-se o 

requerido via edital. III - Não havendo manifestação nos autos, no prazo 

legal, se faz necessária ainda à nomeação de curador especial. Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS. Com a juntada da contestação por negativa geral, venham-me 

os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 225351 Nr: 14524-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSANGELA DE SOUZA PESSOA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O REQUERENTE JAIME ALVES PESSOA PROPÔS A 

PRESENTE AÇÃO NO DIA 08/09/2016, COM O OBJETIVO DE SE QUE SEJA 

DECRETADA A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO MATRIMONIAL QUE MANTÉM 

COM A SENHORA ROSANGELA DE SOUZA PESSOA. NARRA O 

REQUERENTE QUE AS PARTES SE CASARAM NO DIA 20/09/1986, SOB O 

REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RELATOU AINDA QUE DO 

MATRIMÔNIO ADVEIO 01 (UM) FILHO, SENDO É MAIOR E CAPAZ. FOI 

RELATADO AINDA QUE DURANTE A UNIÃO AS PARTES NÃO 

AMELHARAM BENS. AO FINAL FOI PLEITEADO: 1) A CONCESSÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA; 2) A CITAÇÃO DO REQUERIDO 

PARA RESPONDER OS TERMOS DA AÇÃO; 3) AO FINAL SEJAM 

JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECRETAR O DIVÓRCIO 

DO CASAL, AVERBANDO-SE A DECISÃO NO ASSENTO DE CASAMENTO; 

4) SEJAM DEFERIDOS TODOS OS MEIOS DE PROVAS EM DIREITOS 

ADMITIDOS; 5) INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. FOI 

ATRIBUÍDO À CAUSA O VALOR DE R$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA 

REAIS).

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que o requerente tem 

empreendido diligências no sentido de localizar a requerida, contudo, 

restando infrutífera, defiro o pedido de citação via edital retro.Não 

havendo manifestação nos autos, no prazo legal, se faz necessária ainda 

à nomeação de curador especial.Assim, considerando a regra legal 

prevista no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe 

c u r a d o r  e s p e c i a l ,  n a  p e s s o a  d o  p r o c u r a d o r  d a 

UNIJURIS.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 212487 Nr: 4122-49.2016.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDS, EDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

Mauricio Montagner - OAB:20670/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO TEODORO JUNIOR, Cpf: 

00147578183, Rg: 1783904-1, Filiação: Ricardo Teodoro e Maria 

Aparecida Mariano Bernardes Teodoro, data de nascimento: 10/05/1985, 

brasileiro(a), natural de Curitiba-PR, autônomo, Telefone 84347066. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência 

formulado pela requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC.Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária 

da Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.Publique-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134066 Nr: 4113-63.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJA, JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL ALVES DOS REIS, brasileiro(a), 

solteiro(a), braçal. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte requerida, acima mencionada, para que 

possa tomar conhecimento, bem como dar cumprimento à r. decisão que 

segue abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por Kairo Junior Almeida dos Reis, representado por sua genitora 

Jarlene Borges de Almeida, por intermédio da Defensoria Pública, em 

desfavor de Manoel Alves dos Reis, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.Considerando a possibilidade de fusão dos dois 

procedimentos no mesmo feito (art. 523 e art. 528), e, estando, a princípio 

preenchidos os requisitos legais (arts. 789 e 798 do CPC), DEFIRO o 

prosseguimento da pretensão executória.I - Com relação às parcelas 

vencidas em fevereiro/março/abril/2016, INTIME-SE a parte executada para 

que em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância de R$ 731,53 

(setecentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da exequente ou, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 

de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil 

por até 03 (três) dias (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º).Decorrido o prazo, caso a 

parte executada não efetue o pagamento, não prove que efetuou e não 

apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, desde já determino 

o protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), bem 

como abro vista a parte exequente para, querendo, manifestar-se.II – 

Outrossim, havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora 

certidão comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de 

averbação junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros 

bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, 

caput). Em efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao 

Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).III - INTIME-SE o 

devedor, na pessoa de seu procurador, para pagar em 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do 

débito, acrescido de custas e, também de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).IV - Não havendo pagamento, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo (CPC, art. 523, § 

3º), observando o bem indicado pelo exequente.V - Em havendo indicação 

de bens pelo credor, PENHOREM-SE os bens indicados (CPC, art. 524, 

VII).VI - Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos 

próprios autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, 

art. 525). VII - Decorrido em vazio o prazo de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE.VIII - Realizadas a penhora e a avaliação iniciará a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita (CPC, art. 98).Proceda-se com a conversão do feito para 

cumprimento de sentença.Após, vista dos autos ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 238066 Nr: 5291-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVLM, ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLG, HCLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTHIA CRISTIANE DOS 

SANTOS SILVA - OAB:2302

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte autora aportou petitório à 

fl. 63, informando que não possui interesse no prosseguimento do feito, 

pugnando, assim, pela extinção da presente demanda.

Parecer ministerial acostado à fl. 64, opinando favoravelmente a extinção 

do feito por falta de interesse processual da parte autora.

 Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 52291 Nr: 2043-49.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMH, GMDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANEZIO VICENTE DA SILVA, Cpf: 

76181073191, Rg: 10365362, Filiação: Oscar Vicente da Silva e Olindina 

dos Santos Silva, data de nascimento: 06/07/1973, brasileiro(a), natural de 

Tangara da Serra-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: LUCIANI MATHEUS HONORIO, brasileira, solteira, 

doméstica, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, vêm, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer 

HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, entabulado 

com ANÉXIO VICENTE DA SILVA, diante dos fatos a seguir expostos: Os 

Requerentes entabularam acordo perante a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, em 23 de junho de 2003, no tocaante ao pagamento de 

pensão alimentícia aos filhos GABRIEL MATEUS DA SILVA E GABRIELLY 

MATEUS DA SILVA, nascidos da união estável mantido entre os 

acordantes. Na ocasião. Sr. Anésio comprometeu-se a pagar 

mensalmente a quantia equivalente a 1/3 do salário mínimo, até o dia 10 

(dez) de cada mês em favor dos filhos. Livres de qualquer coação, e 

diante do teor do Termo de Acordo ora incluso, requer a Vossa Excelência 

a sua HOMOLOGAÇÃO, máxime por estar o acordante Anésio a 

descumprir com a obrigação avençada, a fim de viabilizar a execução dos 

alimentos. Requer seja deferido o benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos da lei 1.060/50, eis que é pobre e não tem condições 

para pagar as custas processuais. Dá-se à presente causa o valor de R$ 

300,00 (trezentos reais) para efeitos fiscais. Nestes Termos Espera o 

Deferimento. Tangará da Serra-MT, 03 de março de 2006.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que foram realizadas diligências 

de busca de endereço via BacenJud e SIEL, todavia, estas restaram 

infrutíferas, haja vista que os endereços encontram-se desatualizados, 

DEFIRO o pedido de citação via edital retro.Não havendo manifestação nos 

autos, no prazo legal, se faz necessária ainda à nomeação de curador 

especial.Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, 

do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do 

procurador da UNIJURIS.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 10 de janeiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249598 Nr: 16335-53.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDP, JLHDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259-B, RAYANE DE BRITO CORREA - OAB:22.274/O, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:CLÓVIS FELIX DE PAULA e JERUSCA LEILA HORST DE 

PAULA, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS, 

pelos fatos e fundamentos de direitos a seguir expostos: i. DOS FATOS 

Os Requerentes contraíram matrimônio em 15 de Julho de 2000 tendo sido 

adotado o regime de comunhão parcial de bens (...). A alteração é 

pretendida pelos cônjuges tendo em vista que ambos são empresários e 

ecnontram dificuldades de exercer suas atividades com o atual regime de 

comunhão. (...) Dessa forma, os cônjuges vêm em consenso requerer a 

alteração do regime de bens no casamento de comunhão parcial para o 

regime de separação total de bems. ii. DO DIREITO Funda-se a pretensão 

dos Requerentes na ação de alteração consensual de regime de bens 

diante da possibilidade jurídica desta, que foi criada pelo Código Civil de 

2002 (...). iii. DA MOTIVAÇÃO DO PEDIDO Tal demanda funda-se na 

dificuldade que os Requerentes têm enfrentado ao realizar suas 

atividades empresariais pois cotidianamente necessitam de liberdade 

gerencial. (...). iv. DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS DE TERCEIROS Importante 

se faz mencionar que a presente ação não causará nenhum prejuízo aos 

terceiros, bem como não acarretará qualquer prejuízo àqueles que 

praticaram ato com algum dos ônjuges, tal afirmação pode ser confirmada 

através das publicações do edital que divulguem a presente pretensão, 

conforme disposição legal. v. DO PEDIDO Ante o exposto e por ser medida 

de imperiosa justiça, os Requerentes requerem: 1. A intimação do 

Ministério Público para se manifestar sobre o pedido nos termos do § 1º do 

art. 734, do Código de Processo Civil; 2. A publicação de editais para 

conhecimento da pretendida alteração, tembém nos termos do § 1º do art. 

734 do Código de Processo Civil; 3. Seja julgada totalmente PROCEDENTE a 

presente ação com a homologação da alteração do regime de bens de 

comunhão parcial de bens para o regime de SEPARAÇÃO TOTAL DE 

BENS, pelas razões expostas nesta exordial, bem como pela vontade das 

partes. 4. Com a procedência, após o trânsito em julgado da sentença, a 

expedição dos mandado de averbação aos cartórios de registro civil e de 

imóveis.5. Por fim, requer provar o alegado por todos os meios de provas 

admitidos em direito. Nestes Termos, Pede Deferimento. Dá-se a presente 

causa o valor de R$ 100,00 (cem reais) para efeitos meramente fiscais. 

Tangará da Serra/MT, 01 de Junho de 2017.

Decisão/Despacho:Vistos. Tento em vista cota ministerial de fl. 108, 

cite-se por meio de edital, eventuais terceiros interessados no pedido de 

alteração de regime de bens em questão, conforme dispõe o art. 734, § 1º 

do Código de Processo Civil. Decorrido prazo do edital, ante a 

manifestação da parte autora às fls. 109/110, abro nova vista ao Ministério 

Público. Em seguida, venham-me os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148058 Nr: 7909-28.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEDSS, MVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIRSON SERAFIM CINTRA, Filiação: 

Lauridica Maria Sintra e Manoel Serafim Sintra, brasileiro(a), solteiro(a), 

pecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 1.866,00 (Um mil e oitocentos e 

sessenta e seis reais), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento judicial, 

bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos 

moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Corrente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 53185 Nr: 2846-32.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB, AVB
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADROALDO VALDIR BOGONI, Cpf: 

53753755168, Rg: 700149-, brasileiro(a), solteiro(a), gerente comercial. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para que possa tomar 

conhecimento, bem como manifestar-se acerca da PENHORA REALIZADA, 

junto ao BACENJUD - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário, no valor 

de R$ 4.044,89 (quatro mil e quarenta e quatro reais e oitenta e nove 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinação judicial 

abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Depreende-se dos autos, que a parte 

executada foi citada da execução, contudo, até a presente data não 

efetuou o pagamento do débito alimentar, desta forma a exequente requer 

que seja efetuada a penhora sobre importância, eventualmente 

encontrada nas contas ou aplicações financeiras do executado, por meio 

do sistema on line – BacenJud, até o limite do crédito objeto da presente 

ação.Vejo que o requerimento formulado pela exequente (fl. 

184/185)merece deferimento no caso concreto, pois o devedor não fez 

nenhum aceno em direção ao pagamento.Assim diante das considerações 

alhures mencionadas, aliadas ao contexto processual previsto artigo 835, 

do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora para garantir a execução, bem como em face do 

convênio de cooperação Técnico-Institucional firmado entre o E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Banco Central do Brasil, 

viabilizando a utilização do sistema BACEN-JUD para fins assegurar a 

satisfação da obrigação, por meio da constrição dos valores encontrados 

nas contas bancárias em nomes dos devedores pelo sistema on line, vejo 

que a medida requerida tem plena viabilidade.Destarte, diante da realidade 

processual, é viável o bloqueio e penhora de eventual numerário 

porventura existente em contas bancárias do devedor, mormente em face 

da ausência de qualquer indício direcionado à composição da dívida, posto 

isso o deferimento da penhora online é medida que se impõe.Desse modo, 

deferido o pedido formulado, no que tange a penhora on line, conforme se 

verifica no detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, esta 

restou frutífera, assim, proceda-se com a juntada aos autos das 

informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores. 

Posto isso:I - INTIME-SE a parte executada através de edital da penhora 

realizada nos autos, para manifestar no prazo legal.II – Decorrido prazo, 

sem manifestação, proceda-se com o necessário, a fim de destinar os 

valores penhorados para o Fundo Municipal de Amparo aos Direitos da 

Criança e do Adolescente deste município, conforme requerido à fl. 185.III 

– Após, vista ao Ministério Público para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 11 de janeiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 224267 Nr: 13573-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDA, VDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 13573-98.2016.811.0055

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ERENISE MARIA DE ALMEIDA e VALDECI DA SILVA 

JUNIOR

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos.Trata-se de Ação de Interdição e Curatela ajuizada por 

Erenise Maria de Almeida, requerendo a interdição de seu filho Valdeci da 

Silva Junior, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.Alega, 

em síntese, que o interditado é portador de deficiência mental, 

diagnosticada como psicose não orgânica não especificada associada à 

epilepsia de difícil controle (CID 10G40 – 3 associada ao CID 

10-F29).Registra que o interditado não possui condições de praticar os 

atos da vida civil, motivo pelo qual é imprescindível que seja legalmente 

representado por sua genitora, ora, requerente.Desse modo, requer a 

interdição de Valdeci da Silva Junior, nomeando a requerente como 

curadora definitiva deste.Com a inicial vieram os documentos de fls. 

10/31.A inicial foi recebida às fls. 32/34, sendo deferida a tutela de 

urgência pretendida na exordial.Relatório psicossocial acostado às fls. 

58/59-verso.Foi realizada audiência de entrevista do interditando às fls. 

63/34, oportunidade em que o Ministério Público opina pela procedência 

dos pedidos formulados na exordial, no sentido de ser decretada a 

incapacidade no interditando, nomeando a requerente como curadora do 

m e s m o . O s  a u t o s  v i e r a m - m e  c o n c l u s o s . É  o 

relatório.Fundamento.Decido.Cuida-se de Ação de Interdição e Curatela 

ajuizada por Erenise Maria de Almeida, requerendo a interdição de seu 

filho Valdeci da Silva Junior, a fim de decretar a interdição deste, 

nomeando a requerente como sua curadora.Inicialmente, sabe-se que a 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e 

aos seus bens.In casu, não restam dúvidas que a curatela deve ser 

deferida àquele que possui melhores condições de zelar pelos interesses 

do curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao 

incapaz.Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de 

interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou 

administrar bens de incapazes que se encontram impossibilitados de 

regerem sua vida. Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade 

preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito 

a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da necessidade.Na nomeação 

de curador o magistrado deve ter em vista a situação que melhor se 

amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo permitir que 

questões econômicas e interesses particulares prevaleçam sobre seu 

bem-estar.Nesse sentido é a jurisprudência:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PELO JUÍZO 

MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA ATENDER OS INTERESSES DO 

INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DO CURATELADO. DECISÃO 

DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DO CURADOR 

NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A curatela tem por finalidade precípua 

preservar os interesses do interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

A sua pessoa e aos seus bens. Não resta dúvida de que a curatela deve 

ser deferida àquele que tem melhores condições de zelar pelos interesses 

do curatelado, a quem demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, 

o magistrado "a quo", com base no acervo probatório e visando o bem 

estar do interdito, nomeou curador quem demonstrou ser mais apto para o 

exercício do munus. Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso 

conhecido e improvido. Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 

2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, 

julgado em 30.06.2009) No caso em tela, verifica-se que o interditando não 

apresenta condições de reger por si só sua vida civil, uma vez que este 

possui deficiência mental, diagnosticada como psicose não orgânica não 

especificada associada à epilepsia de difícil controle (CID 10G40 – 3 

associada ao CID 10-F29), quadro fixo, sem previsão de melhora, 

conforme se abstrai dos documentos de fls. 18/23.Ademais, corroborando 

as alegações acima mencionadas, o estudo psicossocial aportado às fls. 

58/59, também confirmam que o interditando não possui condições de gerir 

sua vida sozinho, sendo favorável a genitora Erenise Maria de Almeida, 
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ora requerente, como curadora do mesmo.Assim, vejo que o conjunto 

probatório aportado aos autos demonstram que o interditando não possui 

condições de gerir os seus interesses da vida civil, demonstrando ainda 

que a requerente apresenta condições favoráveis para assumir o cargo 

de curadora em prol do interditando.Nesse sentido é a 

jurisprudência:PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE 

MOSTRA NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A 

DOENÇA DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA 

O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR 

OS SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS 

DEIXAM PATENTE QUE O INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE 

TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE 

MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA 

CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE 

ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E 

NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO 

PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE 

PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O 

DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A I :  1 9 3 7 4 5 5 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53) (destaques nossos)Com efeito, diante da comprovação das 

necessidades especiais do interditando nos autos, constato que este não 

apresenta condições de por si só praticar os autos da vida civil ou mesmo 

gerir suas finanças e negócios.Por conseguinte, conquanto o novo 

Estatuto, que alterou a redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido 

de que sejam fixados limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, 

os atos previstos no artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito 

essencialmente à alienação e aquisição de bens, no caso sub judice 

também devem abranger os atos patrimoniais que possam ser entendidos 

como “de mera administração”.Desse modo, verifico que a pretensão 

contida na exordial merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado 

por meio do atestado médico (fl. 23), laudo pericial (fls. 18/22) e estudo 

psicossocial (fls. 58/59) que o interditando apresenta quadro de saúde 

que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar seus interesses da 

vida civil, motivo pelo qual a nomeação da requerente como curadora de 

Valdeci da Silva Junior, é medida que se impõe.DISPOSITIVO,Posto isso, 

considerando tudo que dos autos consta, e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora, razão pela qual:I - DECRETO a interdição de Valdeci da Silva 

Junior, qualificada nos autos, DECLARANDO-O relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III 

do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, 

nos limites abaixo estabelecidos;II – NOMEIO-LHE curadora o Sra. Erenise 

Maria de Almeida, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC;III – Estabeleço que os limites da 

curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1772 do 

Código Civil Brasileiro, ficando o interditando Valdeci da Silva Junior, 

portanto, privado de, sem a curadora ora indicada, emprestar, transigir, 

dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, 

e/ou praticar os atos de mera administração.Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e 

art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil 

das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora.Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local 

de nascimento da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu 

assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do 

art. 107).Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

Eu, ANDREI COLTRO PIRES, ESTAGIÁRIO, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 29 de janeiro de 2018.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157515 Nr: 6112-80.2013.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA DOROTEIA AFFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO GALEANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 6112-80.2013.811.0055

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: PAULA DOROTEIA AFFONSO

PARTE REQUERIDA: JACINTO GALEANO

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/07/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 678,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos.Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Tutela 

de urgência ajuizada por Paula Doroteia Affonso, requerendo a interdição 

de Jacinto Galeano.Alega em síntese que o interditando é solteiro, não tem 

filhos e é irmão da requerente, afirmando que este possui seu 

desenvolvimento mental retardado, em razão da patologia de esquizofrenia 

paranoide.Acrescenta que a incapacidade do interditando também está 

revelada no documento emitido pelo CIASP Adauto Botelho, que noticia que 

o interditando já esteve lá internado.Afirma que o interditando vive sob a 

vigilância da requerente, já que não detém o elementar discernimento para 

medicar-se rigorosamente de acordo com as prescrições médicas, dentre 

outras atribuições.Desse modo, requer seja declarada a interdição de 

Jacinto Galeano, a fim de que seja nomeada a Sra. Paula Doroteia Affonso 

como curadora definitiva do mesmo.Com a inicial vieram os documentos de 

fls. 09/30.A inicial foi recebida, este juízo deferiu a liminar nomeando a 

requerente como curadora provisória do interditando (fl. 31).Em audiência 

foi realizada a entrevista do interditando, bem como foi determinada a 

realização de estudo psicossocial (fl. 36).Perícia médica realizada junto ao 

INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social às fls. 41/42.Relatório 

psicossocial juntado às fls. 48/50 e 57/60.Decisão á fl. 62 determinando a 

intimação das partes para manifestarem acerca do relatório psicossocial 

juntado nos autos.Manifestação da parte autora juntada à fl. 68.Parecer 

ministerial às fls. 79/80, manifestando favoralvelmente a decretação da 

interdição do Sr. Jacinto Galeano, nomeando a requerente como sua 

curadora.Os autos vieram-me conclusos.É o breve relatório.

Fundamento.Decido.Cuida-se de Ação de Interdição com pedido de tutela 

de urgência promovida por Paula Doroteia Affonso, requerendo a 

interdição de Jacinto Galeano, objetivando a declaração de interdição do 

requerido, nomeando a requerente como curadora.Inicialmente, sabe-se 

que a curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e 

aos seus bens.In casu, não restam dúvidas que a curatela deve ser 

deferida àquele que possui melhores condições de zelar pelos interesses 

do curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao 

incapaz.Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de 

interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou 

administrar bens de incapazes que se encontram impossibilitados de 

regerem sua vida por si, em razão de moléstia, prodigalidade ou ausência. 

Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa 

do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade.Na nomeação de curador o 
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magistrado deve ter em vista a situação que melhor se amolda aos 

interesses do curatelado/interditado, não podendo permitir que questões 

econômicas e interesses particulares prevaleçam sobre seu 

bem-estar.Nesse sentido é a jurisprudência:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PELO JUÍZO 

MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA ATENDER OS INTERESSES DO 

INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DO CURATELADO. DECISÃO 

DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DO CURADOR 

NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A curatela tem por finalidade precípua 

preservar os interesses do interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

A sua pessoa e aos seus bens. Não resta dúvida de que a curatela deve 

ser deferida àquele que tem melhores condições de zelar pelos interesses 

do curatelado, a quem demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, 

o magistrado "a quo", com base no acervo probatório e visando o bem 

estar do interdito, nomeou curador quem demonstrou ser mais apto para o 

exercício do munus. Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso 

conhecido e improvido. Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 

2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, 

julgado em 30.06.2009) (destaque nosso)No caso em tela, verifica-se que 

o interditando não apresenta condições de reger sua vida civil, uma vez 

que o laudo médico de fl. 23 afirma que este apresenta doença 

psiquiátrica, com diagnóstico de esquizofrenia paranoide, aliado ainda, ao 

laudo pericial de fl. 42, motivo pelo qual necessita da presença de 

terceiros ou familiares como cuidador.Assim, vejo o conjunto probatório 

aportado aos autos demonstram que o interditando não possui condições 

de gerir os seus interesses da vida civil.

Nesse sentido é a jurisprudência:PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO 

RECURSO DE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO 

DEMANDADO, POSTO QUE A DOENÇA DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ 

ACOMETIDO, O INABILITA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL 

E PARA ADMINISTRAR E GERIR OS SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS 

QUE INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM PATENTE QUE O INTERDITANDO 

EXPERIMENTA QUADRO DE TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E 

DE DÉFICIT COGNITIVO DE MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O 

INABILITA PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA 

GERIR SUAS FINANÇAS E NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS 

FILHOS DO INTERDITANDO PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR 

PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM 

CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - AI: 193745520088070000 DF 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53).Com efeito, diante da comprovação das necessidades 

especiais do interditando nos autos, constato que o mesmo deve ser 

interditado.Por conseguinte, conquanto o novo Estatuto, que alterou a 

redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido de que sejam fixados 

limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, os atos previstos no 

artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito essencialmente à alienação 

e aquisição de bens, no caso sub judice também devem abranger os atos 

patrimoniais que possam ser entendidos como “de mera 

administração”.Desse modo, verifico que o pedido merece acolhimento, 

uma vez que ficou demonstrado por meio do relatório médico (fl. 23), laudo 

pericial (fl. 42) e estudo psicossocial (fls. 57/60) que o interditando 

apresenta quadro de saúde que limita o seu discernimento e o impede de 

gerenciar seus interesses da vida civil, motivo pelo qual a interdição de 

Jacinto Galeano, é medida que se impõe.DISPOSITIVOPosto isso, 

considerando tudo que dos autos consta, e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora, razão pela qual:I - DECRETO a interdição do Sr. Jacinto Galeano, 

qualificado nos autos, DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do 

Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos 

limites abaixo estabelecidos;II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Paula 

Doroteia Affonso, qualificado nos autos, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC;III – Estabeleço que os limites da 

curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1772 do 

Código Civil Brasileiro, ficando o Sr. Jacinto Galeano, portanto, privada de, 

sem a curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de 

mera administração.Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita.Intime-se. Ciência ao Ministério 

Público.Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, 

do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta 

cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento 

da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 

107).Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências.

Eu, ANDREI COLTRO PIRES, ESTAGIÁRIO, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 29 de janeiro de 2018.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 224464 Nr: 13744-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO CONCEIÇÃO DE ARRUDA, 

Cpf: 70166521140, Rg: 71382055, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO (A, S) Requerido(a) , acima qualificado(a, s) 

para que, ciente, cumpra a determinação judicial firmada nos autos e 

abaixo consignada ou cuja cópia está anexa, fazendo parte integrante 

deste, mais precisamente para @_Complemento_.

Despacho/Decisão: Posto isso, tendo em vista a inércia da parte 

exequente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se 

ser esta beneficiária da justiça gratuita.Ciência ao Ministério 

Público.Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para a 

suspensão da inclusão do nome do executado no SPC/SERASA.Após 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na exordial a fim de:I - 

DECRETAR o divórcio de Greiziela da Silva Campos Arruda e Benedito 

Conceição de Arruda, por consequência, DECLARO cessados os direitos 

e deveres decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.A requerente 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja, qual seja, Greiziela da Silva 

Campos.Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório Notarial e Registral da 

Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, para que proceda com a 

competente averbação.II - CONDENAR o requerido a pagar aos seus filhos 

pensão alimentícia mensal no valor equivalente a 70% do salário mínimo 

vigente, além de contribuir com 50% das despesas extraordinárias dos 

filhos, à partir da citação.Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência a Defensoria 

Pública e ao Ministério Público.Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Às providencias. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PALOMA DE PAULA 

BAMBIL, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247522 Nr: 14791-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEM, FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 14791-30.2017.811.0055

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA EVANGELINA MERELIS e FLAVIO MERELIS 

DA SILVA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos.Trata-se de Ação de Interdição com Pedido Provisório 

em Antecipação de Tutela ajuizada por Maria Evangelina Merelis, 

requerendo a interdição de seu filho Flávio Merelis da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.Alega em síntese, que o 

interditado é portador de transtorno mental crônico (CID 10 F20.0), não 

possuindo o necessário discernimento para a prática dos atos da vida 

civil, haja vista ser incapaz para reger os atos da vida civil.Registra que a 

perícia médica realizada na data de 06/02/2017 pela Justiça Federal 

constatou que o interditando padece de enfermidade que impossibilita de 

geir sua vida e limitação para desempenho de atividades habituais.Desse 

modo, requer a interdição de Flávio Merelis da Silva, nomeando a 

requerente como curadora definitiva deste.Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 09/25.A inicial foi recebida às fls. 26/28, sendo 

deferida a tutela de urgência pretendida na exordial.Relatório psicossocial 

acostado à fl. 33/35.Em audiência de entrevista do interditando às fls. 

36/37, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide e, 

ainda, o Ministério Público opinou pela procedência do pedidos formulados 

n a  e x o r d i a l . O s  a u t o s  v i e r a m - m e  c o n c l u s o s . É  o 

relatório.Fundamento.Decido.Cuida-se de Ação de Interdição com Pedido 

Provisório em Antecipação de Tutela ajuizada por Maria Evangelina 

Merelis, requerendo a interdição de seu filho Flávio Merelis da Silva, a fim 

de decretar a interdição deste, nomeando a requerente como sua 

curadora.Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua 

preservar os interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que 

diz respeito à sua pessoa e aos seus bens.In casu, não restam dúvidas 

que a curatela deve ser deferida àquele que possui melhores condições 

de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a quem demonstre 

afeição ao incapaz.Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em 

instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a 

pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida. Como o próprio nome diz, o instituto 

tem por finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando 

no que diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da 

necessidade.Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a 

situação que melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, 

não podendo permitir que questões econômicas e interesses particulares 

prevaleçam sobre seu bem-estar .Nesse sent ido é a 

jurisprudência:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO 

DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA 

QUE VISA ATENDER OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO 

BEM-ESTAR DO CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU 

CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO 

IMPROVIDO. A curatela tem por finalidade precípua preservar os 

interesses do interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa 

e aos seus bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida 

àquele que tem melhores condições de zelar pelos interesses do 

curatelado, a quem demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o 

magistrado "a quo", com base no acervo probatório e visando o bem estar 

do interdito, nomeou curador quem demonstrou ser mais apto para o 

exercício do munus. Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso 

conhecido e improvido. Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 

2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, 

julgado em 30.06.2009).No caso em tela, verifica-se que o interditando não 

apresenta condições de reger por si só sua vida civil, uma vez que este é 

portador de “transtorno mental crônico”, apresentando irritabilidade, 

ansiddade, alterações audiovisuais, agressividade, sintimas depressivo e 

insônia (fl. 17), razão pela qual necessita da ajuda de outras pessoas 

para todos os atos e também para despender os cuidados necessários à 

sua vida e saúde.Ademais, corroborando as alegações acima 

mencionadas, o estudo psicossocial aportado às fls. 33/35, também 

confirma que o interditando necessita de supervisão com relação as 

atividades e tarefas a serem desenvolvidas, sendo, ainda, favorável a 

genitora Maria Evangelina Merelis, ora requerente, como curadora do 

mesmo.Assim, vejo que o conjunto probatório aportado aos autos 

demonstram que o interditando não possui condições de gerir os seus 

interesses da vida civil, demonstrando ainda que a requerente apresenta 

condições favoráveis para assumir o cargo de curadora em prol do 

interditando.Nesse sentido é a jurisprudência:PLAUSÍVEL A TESE 

DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A 

INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A DOENÇA DE ALZHEIMER, 

DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS 

DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR OS SEUS BENS. 2. OS 

LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM PATENTE QUE O 

INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE TRANSTORNO COGNITIVO 

PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE MODERADO A SEVERO, COM 

DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA CONCENTRAÇÃO E DA 

ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL, 

BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO 

DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO PARA EXERCER O MÚNUS DE 

CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE PRESTAR A GARANTIA LEGAL, 

ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - AI: 193745520088070000 DF 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53) (destaques nossos).Com efeito, diante da comprovação das 

necessidades especiais do interditando nos autos, constato que este não 

apresenta condições de por si só praticar os autos da vida civil ou mesmo 

gerir suas finanças e negócios.Por conseguinte, conquanto o novo 

Estatuto, que alterou a redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido 

de que sejam fixados limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, 

os atos previstos no artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito 

essencialmente à alienação e aquisição de bens, no caso sub judice 

também devem abranger os atos patrimoniais que possam ser entendidos 

como “de mera administração”.Desse modo, verifico que a pretensão 

contida na exordial merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado 

por meio do declaração médica (fl. 17), laudo pericial (fls. 19/23) e estudo 

psicossocial (fls. 33/35) que o interditando apresenta quadro de saúde 

que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar seus interesses da 

vida civil, motivo pelo qual a nomeação da requerente como curadora de 

Flávio Merelis da Silva, é medida que se impõe.DISPOSITIVO:Posto isso, 

considerando tudo que dos autos consta, e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora, razão pela qual:I - DECRETO a interdição de Flávio Merelis da Silva, 

qualificada nos autos, DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do 

Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos 
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limites abaixo estabelecidos;II – NOMEIO-LHE curadora o Sra. Maria 

Evangelina Merelis, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, 

nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC;III – Estabeleço que os limites da 

curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1772 do 

Código Civil Brasileiro, ficando o interditando Flávio Merelis da Silva, 

portanto, privado de, sem a curadora ora indicada, emprestar, transigir, 

dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, 

e/ou praticar os atos de mera administração.Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e 

art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil 

das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora.Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local 

de nascimento da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu 

assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do 

art. 107).Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

Eu, ANDREI COLTRO PIRES, ESTAGIÁRIO, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 29 de janeiro de 2018.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139876 Nr: 10404-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YMSDC, EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 

17.738

 Vistos.

Considerando as manifestações de fls. 102/106 e parecer ministerial, 

intime-se o executado para querendo manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 179586 Nr: 21646-30.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFZ, EF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico o executado foi devidamente citado 

via edital (fls. 105/106), com posterior apresentação de negativa geral (fls. 

108/108-v).

Todavia, considerando que até a presente data o executado não efetuou o 

pagamento do débito alimentar, entendo que os requerimentos formulados 

pela parte exequente no que diz respeito a busca de bens e valores (fls. 

111/111-v), são passíveis de acolhimento.

Assim, diante das considerações alhures mencionadas, aliadas ao 

contexto processual previsto artigo 835 do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução, bem como em face do convênio de cooperação 

Técnico-Institucional firmado entre o E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e o Banco Central do Brasil, viabilizando a utilização do 

sistema BACEN-JUD para fins assegurar a satisfação da obrigação, por 

meio da constrição dos valores encontrados nas contas bancárias em 

nomes dos devedores pelo sistema on line, vejo que a medida requerida 

tem plena viabilidade.

Destarte, diante da realidade processual, é viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias do devedor, 

mormente em face da ausência de qualquer indício direcionado à 

composição da dívida, razão pela qual merece prosperar o pleito de 

penhora on line.

Outrossim, esse é o mesmo entendimento acerca da busca e restrição 

junto ao Sistema RENAJUD, a fim de que a parte devedora venha a adimplir 

o seu débito alimentar.

 Desse modo, deferidos os pedidos formulados, no que tange a penhora 

on line e a busca no Sistema RENAJUD, conforme se verifica nos 

detalhamentos de ordem judicial de bloqueio de valores e restrições de 

veículos, estas restaram infrutíferas, assim, proceda-se com a juntada 

aos autos das informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio 

de valores e de restrições de veículos com as respostas negativas.

 Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para indicar bens passíveis de 

constrição, no prazo legal.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 107525 Nr: 6196-57.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, DULCELY SILVA FRANCO - OAB:14314/MT, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARTINS JUNQUEIRA - 

OAB:9.654 OAB/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl.470, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178512 Nr: 20621-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEVAL LOPES DA SILVA, JANE COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:JOSEVAL LOPES DA SILVA, brasileiro, casado, 

motorista, portador do RG n. 398148 SSP MT e do CPF n. 378.882.001.25 e 

JANE COELHO DA SILVA, brasileira, casada, bacharel em direito, 

PORTADORA DO rg N. 08874115 SSP/MT e do CPF n. 655.210.481-20, por 

meio de sua advogada infra-assinado, à ilustre presença de Vossa 

Excelência, para propor a presente: ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS 

INSTITUÍDO EM CASAMENTO com fundamento no art. 1.639, § 2º, do 

Código Civil, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos a seguir: I- DOS 

FATOS E FUNDAMENTOS Os requerentes são casados pelo regime de 

Comunhão Parcial de Bens, conforme preceitua o artigo 1.658 do Código 

Civil Brasileiro (...). O casal sempre manifestou a intenção de modificar o 

regime pelo qual casaram, mas devido a fatos corriqueiros da vida, 

somente no momento houve a oportunidade de mudança. (...) Não 

obstante os Requerentes terem se casado pelo mencionado Regime, 

pretendem alterar tal Regime para o da Comunhão Universal de Bens, 

previsto no art. 1.667 do Código Civil, com substancial mudança e 

alteração no que se refere à questão patrimonial entre os cônjuges, pois, 
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entendem que o regime da comunhão universal de bens é a melhor 

solução para o casal, adequando-se a uma situação de segurança justa e 

mútua para ambos. (...). DOS PEDIDOS Diante de todo exposto, os 

Requerentes Requer: a) O processamento da presente Ação de alteração 

de regime de bens sob o procedimento do art. 1.103 do Código de 

Processo Civil (Procedimento Especial de Jurisdição Voluntária); b) A oitiva 

do Ilustre Representante do Ministério Público para atuar no feito; c) A 

concessão da alteração do regime de bens para o da Comunhão Universal 

de bens com efeito "ex tunc", conforme explicitado, com a consequente 

expedição de ofício para o Cartório onde foi realizado o matrimônio para as 

devidas anotações de praxe; d) A concessão dos benefícios da justiça 

gratuita com fundamento na Lei n. 1.060, de 05.02.1950 (...). Protestam 

provar o alegado por todos os meios admitidos, mormente pela juntada de 

documentos; Dá-se a presente Ação o Valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Nestes termos, Pede deferimento. Tangará da Serra/MT, 17 de 

setembro de 2014. Marcilene Aparecida Teixeira Franco - OAB/MT 12.315.

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro a cota ministerial retro. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174238 Nr: 16093-02.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILLF, KAROLINE LIRA LADEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX LIMA FERREIRA, Cpf: 

01131339100, Rg: 2228482-6, Filiação: Inácio Sidney Ferreira e Mirima 

Lima Ferreira, data de nascimento: 08/02/1988, brasileiro(a), natural de 

Jardim-MS, solteiro(a), estudante, Telefone 3329 - 1026. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado, acima qualificado, para no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de 

R$ 1.121,01 (um mil e cento e vinte e um reais e um centavo, com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º); BEM COMO para pagar o valor de R$ 

4.337,57 (quatro mil e trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete 

centavos), no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa de 10% (dez 

por cento), sobre o valor total do débito, acrescido de custas, e também 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º). 

Conta Bancária para depósito: Conta n. 23165-3, Agência 2086, Op. 013, 

Caixa Econômica Federal, em nome de Karoline Lira Ladeia, CPF n. 

019.493.671-69

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando a possibilidade de fusão dos 

dois procedimentos no mesmo feito (art. 523 e art. 528), e, estando, a 

princípio preenchidos os requisitos legais (arts. 789 e 798 do CPC), 

DEFIRO o prosseguimento da pretensão executória.I - INTIME-SE a parte 

executada via EDITAL para que em 03 (três) dias efetue o pagamento na 

importância atualizada, com os acréscimos legais, bem como as parcelas 

vincendas, a serem depositadas na conta bancária da exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) dias (CPC, art. 528, §§ 1º e 

3º).Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 

não prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como considerando que houve pedido de 

decreto de prisão civil, abro vista ao Ministério Público.II – Outrossim, 

havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).III - INTIME-SE o devedor, na pessoa 

de seu advogado, para pagar em 15 (quinze) dias, e em caso de não 

pagamento voluntário no prazo, incidirá multa de 10% (dez por cento), 

sobre o valor da total do débito, acrescido de custas e, também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).IV - 

Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.V - Em havendo indicação de bens pelo credor PENHOREM-SE 

os bens indicados (CPC, art. 524, VII).VI - Transcorrido o prazo sem o 

pagamento, o executado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, nos próprios autos, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art. 525). VII - Decorrido em vazio o 

prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.VIII - Realizadas a penhora e a 

avaliação iniciará a fase de expropriação (CPC, art. 685, parágrafo 

único).Proceda-se com a conversão do feito para cumprimento de 

sentença.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 06 de fevereiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262378 Nr: 26499-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA VENDRAMINI, CARLA ADRIANA 

CARDOSO GOMES BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELISEU ZORRILLA CARDOSO 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:2772-A/MT, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apensem-se o presente feito aos autos tombados sob Código nº 235485.

No mais, considerando o que dispõe o artigo 10 do CPC, INTIME-SE a 

inventariante Therezinha Vendramini para, no prazo legal, manifestar nos 

autos sobre possível litispendência.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 5607 Nr: 1244-21.1997.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabrina Maria de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNIDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes em audiência nos 

autos em apenso, tombados sob o código nº 228837, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145163 Nr: 4828-71.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDSH, SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVIO TORALES HUERTA, brasileiro(a), 

convivente, vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 796,49 

(setecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º); BEM COMO para pagar o valor de R$ 

8.110,38 (oito mil e cento e dez reais e trinta e oito centavos), no prazo de 

15 (quinze dias), sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total do débito, acrescido de custas, e também de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º). Conta Bancária para depósito: 

Conta n. 0630122-3, Agência 1249-1, Banco Bradesco, em nome de 

Silvana da Silva, CPF n. 021.098.381-75

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por Marlon Rodrigo da Silva Huerta, representado por sua 

genitora Silvana da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, em 

desfavor de Silvio Torales Huerta, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.Considerando a possibilidade de fusão dos dois 

procedimentos no mesmo feito (art. 523 e art. 528), e, estando, a princípio 

preenchidos os requisitos legais (arts. 789 e 798 do CPC), DEFIRO o 

prosseguimento da pretensão executória.I - Com relação às parcelas 

vencidas em maio/junho/julho/2016, INTIME-SE a parte executada para que 

em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância de R$ 796,49 

(setecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da exequente ou, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 

de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil 

por até 03 (três) dias (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º).Decorrido o prazo, caso a 

parte executada não efetue o pagamento, não prove que efetuou e não 

apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, desde já determino 

o protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), bem 

como abro vista a parte exequente para, querendo, manifestar-se.II – 

Outrossim, com relação as parcelas de fevereiro de 2014 a abril de 2016, 

havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).III - INTIME-SE o devedor, na pessoa 

de seu procurador, para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) (CPC, 523 e 

§ 1º).IV - Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.V - Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-SE 

os bens indicados (CPC, art. 524, VII).VI - Transcorrido o prazo sem o 

pagamento, o executado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, nos próprios autos, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art. 525). VII - Decorrido em vazio o 

prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.VIII - Realizadas a penhora e a 

avaliação iniciará a fase de expropriação (CPC, art. 685, parágrafo 

único).Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).Proceda-se 

com a conversão do feito para cumprimento de sentença.Após, vista dos 

autos ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 09 de fevereiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 203970 Nr: 17909-82.2015.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OFSDS, AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial a fim de MANTER a guarda nos 

termos estabelecidos na decisão de fl. 19/20, outorgando a André Brites e 

Onita Ferreira Santos de Souza a guarda definitiva da criança Kauê 

Campos Barbosa.Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público.Custas pelos requerentes, contudo anotando-se que são 

beneficiários da justiça gratuita.Expeça-se o competente termo de guarda 

definitiva.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263255 Nr: 27204-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedi a juntada da petição de fls. 77, aos 

autos, consoante a mesma, esta "requer a juntada de certidão negativa da 

PGE expedida em 04/12/2017". Certifico ainda que, verifiquei que o 

documento citado desacompanha a petição retro.

 Kamila T Padilha

Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136595 Nr: 6863-38.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT, 

Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56.780 OAB/MG

 Vistos.

Diante de petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 523 e 524, 

do CPC, prossiga-se o cumprimento de sentença, conforme as 

determinações contidas nesta decisão:

Havendo requerimento, EXPEÇA-se em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

I. INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido 

de custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

II. Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 
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exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.

III. Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-se os bens 

indicados (CPC, art. 524, VII).

IV. Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525);

 V. Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-se.

VI. Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).

Proceda-se com a conversão do feito para cumprimento de sentença.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 103317 Nr: 2167-61.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027, HERMES 

DA SILVA - OAB:MT 14.884, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440/MT

 Vistos.

Tendo em vista o requerimento formulado à fl. 142 e considerando o 

parecer ministerial retro, intime-se a parte executada, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do débito remanescente de R$ 

366,27 (trezentos sessenta e seis reais e vinte e sete centavos).

Decorrido prazo, certfique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 113282 Nr: 3493-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPRM, MR, JM, AFHM, ETR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM, EDMAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A, WESLEY LOPES TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando o teor da certidão de fl. 137, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.206 § 4º da CNGC e da Ordem de Serviço 

nº 001/2015 – item V, “b”, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte 

inventariante, pessoalmente, bem como na pessoa de seu(ua) 

advogado(a) a dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe 

compete, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

(art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 52870 Nr: 2567-46.2006.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNE, PSE, MALN, IMDME, PLNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490, CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, 

KAMILLA PALÚ SASSAKI - OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se alvará autorizando o inventariante a proceder com o 

necessário para a baixa da empresa Power Participações e 

Representações LTDA-ME, ficando essa responsável pelo pagamento das 

taxas e impostos devido.

Concedo o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que o inventariante 

apresente nos autos a documentação necessária para a homologação do 

feito.

Decorrido o prazo, certifique-se, encaminhando os autos ao Ministério 

Público, para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209783 Nr: 1949-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SECP, TSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:OAB/MT: 15.877

 Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

III, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, transitando em 

julgado com a sua publicação. Honorários advocatícios conforme 

acordado. Sem custas, na forma do artigo 90, § 3º, do CPC. 

TRANSLADE-SE cópia do vertente acordo para os autos da execução sob 

código Apolo n. 213688 e para os autos sob código Apolo n. 272626, uma 

vez que o vertente acordo os atinge, sendo certo que a vertente 

sentença, por consequência, põe fim aos aludidos feitos. Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora 

do Serviço Voluntário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 123434 Nr: 2461-45.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEVI SOARES MARTINS, MARLENE SOARES MARTINS, 

SELMA SOARES MARTINS, LUCINETE SOARES MARTINS, WILSON 

SOARES MARTINS, GENY SOARES MARTINS DA SILVA, JOSE GERALDO 

SOARES MARTINS, WALDIR SOARES MARTINS, JURACI SOARES 

MARTINS, JOSE RONALDO SOARES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY SOARES MARTINS, ESPOLIO DE 

ELENITA DIAS MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT, JAQUELINE PERASSOLO - OAB:12804, JONAS DA 

SILVA - OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123/MT, JAQUELINE PERASSOLO - OAB:12804, Kelly Anayana 

Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Vistos.

Considerando o acordo entabulado entre as partes na presente audiência, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, celebrado 

nestes autos, assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b do Código de Processo 

Civil.

Sentença publicada em audiência.

 Saem as partes devidamente intimadas.

 Homologo a desistência do prazo recursal.

 Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 211523 Nr: 3226-06.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVSP, AAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficiem-se os Bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco 

para que expeçam extratos de movimentação das contas correntes em 

nome do de cujus, desde a data do óbito até a presente data (fl.s 41).

O herdeiro fica ciente que deverá informar o inquilino a conta corrente da 

inventariante para que os alugueis sejam depositados na conta desta, a 

partir desta data, devendo a inventariante repassar para o herdeiro Jean 

Carlos Pereira a quantia equivalente a 50% do valor do aluguel.

A inventariante deverá no prazo de 90 (noventa) dias juntar os seguintes 

documentos:

a) As últimas declarações com o plano de partilha, atribuindo o respectivo 

quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os bens como as dívidas do 

espólio, atribuindo os valores atualizados destes e anexando a esta cópia 

autenticada e atualizada das matrículas dos imóveis e documentos 

comprobatórios dos bens arrolados que forem objeto da partilha;

b) A Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

c) As certidões negativas atualizadas, de inexistência de débitos junto as 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal);

Decorrido o prazo, com a juntada dos documentos, intime-se o herdeiro 

Jean Carlos Pereira, para querendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em seguida, abro vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270749 Nr: 1771-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:a) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de guarda 

provisória, por não vislumbrar presentes circunstâncias ensejadoras para 

concessão de guarda unilateral.b) INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais e Filhos, bem como para 

que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos de idade, inclusive os 

adolescentes de até 18 (dezoito) anos, para participarem conjuntamente 

desta solenidade que se realizará no dia 09 de março de 2018, ás 

13h00min, no Bloco Central da UNIC, nesta Comarca.Com relação ao 

trabalho neste dia será expedida declaração de dispensa por este Juízo, 

se necessário.As partes deverão comprovar nos autos a participação na 

oficina com a juntada do certificado.A parte que reside em outra cidade e 

que não puder comparecer ao ato deverá fazer a Oficina de Pais e Mães 

online, através do sítio www.tjmt.jus.br, devendo providenciar a juntada 

do certificado nos presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias.c) 

DESIGNE-SE com a máxima urgência data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.d) Caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Ciência ao Ministério Público.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256811 Nr: 22082-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON GALVÃO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEVERINO NUNES 

PARREIRA - OAB:18718/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o presente feito, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil.E, considerando o 

princípio da sucumbência, CONDENO o Embargante no pagamento das 

custas e honorários advocatícios, fixando estes em 20% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, porém, 

SUSPENDENDO tal condenação, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, uma 

vez que a parte requerente é beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. 

Intimem-se.Proceda-se com a correção do valor dado a causa, atribuindo 

o valor de R$ 88.992,41 (oitenta e oito mil, novecentos e noventa e dois 

reais e quarenta e um centavos).Após o trânsito em julgado, proceda-se 

com as baixas e anotações necessárias.Às providências necessárias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266539 Nr: 29510-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Autos nº: 266539.

 Vistos,

 Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou a presente ação de busca e 

apreensão em face de José Ricardo Gonçalves, ambos qualificados, com 

fundamento no Decreto-lei n.º 911/69, visando a apreensão do bem 

descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial foi recebida às fls. 30/31, oportunidade em que foi deferida, 

liminarmente, a busca e apreensão do veículo.

Às fls. 32 foi expedido mandado de busca e apreensão e citação.

A parte Requerida às fls. 34/39 compareceu aos autos requerendo a 

purgação da mora.

Às fls. 40/42 fora juntado o mandado de busca e apreensão e citação, 

devidamente cumprido.

 É o necessário à análise e decisão.

 Compulsando aos autos, verifico que o Requerido realizou o pagamento 

tão somente das parcelas vencidas e vincendas, deixando, contudo, de 

efetivar o pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios.

Desta forma, de acordo com o Decreto 911/69, para que haja a purgação 

da mora, faz-se necessário o pagamento integral da dívida, estando 

incluído o valor das custas e dos honorários.

Assim, não tendo o Requerido realizado o pagamento integral do débito, 

não ocorreu a purgação da mora. Nesse sentido também tem se 

posicionado as jurisprudências quanto a purgação da mora. In verbis:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DAS 

PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SEM ATUALIZAÇÕES FIRMADAS 

NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

PAGAMENTO NECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 passou a exigir do devedor, 

no prazo de cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão, o 

pagamento da integralidade da dívida, que, por força da mora, engloba 

todas as obrigações contratuais vencidas antecipadamente, não sendo, 

portanto, suficiente a quitação somente das parcelas vencidas e 

vincendas sem os acessórios firmados em contrato.

2. O pagamento da integralidade da dívida, também deverá corresponder 

as custas e honorários advocatícios.

3. Recurso provido.”

(TJ-AM Processo: 0626168-77.2015.8.04.0001; Orgão Julgador: Primeira 

Câmara Cível; Julgamento: 21 de Maio de 2017; Relator: Maria das Graças 

Pessoa Figueiredo)

 “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. 
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NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO 

RECURSAL EVIDENCIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDADA. 

INSURGÊNCIA QUANTO A PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS APÓS EXECUTADA A LIMINAR CONFORME OS 

CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR MAIS CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FIXADO PELO STJ EM 

JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1418593/MS).

1. Não há que se falar em sentença ultra petita, pois o magistrado analisou 

a questão da purgação da mora, razão pela qual, rejeito a preliminar 

suscitada.

2. É vedada a supressão de instância e não há interesse recursal quando 

o Apelante inova em seu recurso, abordando temas que não foram 

apresentados ao Juízo de origem.

3. Indicada eventual cobrança, a título de boa-fé e para elidir a mora, deve 

o consumidor depositar judicialmente o valor apresentado pelo credor na 

inicial, após o prazo de 05 dias da execução da liminar, acrescido de 

custas e honorários processuais, nos moldes da nova redação dada ao 

artigo 3º do Decreto-lei 911/69 pela Lei nº. 10.931/2004, sendo de 15 dias 

o prazo para apresentação de resposta, da data da execução da liminar.

4. No caso dos autos, o apelado não depositou a totalidade dos valores 

correspondentes ao cálculo apresentado pelo credor na inicial, acrescido 

das custas e dos honorários.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.”

(TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1635670-4 - Cascavel - Rel.: Marcelo Gobbo 

Dalla Dea - Unânime - J. 26.04.2017)

Por outro lado, ainda que a mora não tenha sido purgada, isso porque o 

pagamento não foi completo, vejo que o requerido pagou todas as 

parcelas vencidas e vincendas, tratando-se, portanto, de considerável 

valor.

Ante o exposto, determino que a parte autora seja intimada para se abster 

de remover o veículo desta Comarca, isso em razão da iminente 

necessidade de devolução, devendo seu advogado ser intimado com 

urgência para tomar esta medida.

Sem prejuízo, faculto à parte requerida complementar o depósito para 

purgar a mora, devendo efetuar o pagamento das custas e despesas 

processuais, inclusive a diligência do oficial de justiça, e ainda dos 

honorários advocatícios que foram arbitrados em 10%, ficando assinalado 

o prazo de 05 dias para fazê-lo.

Feito o depósito do remanescente, independentemente de nova conclusão, 

determino que o bem seja restituído à parte requerida, devendo a parte 

autora ser intimada para entregá-lo no mesmo estado em até 05 dias.

Neste mesmo prazo deverá a parte autora se manifestar sobre a 

purgação da mora, com a advertência de que o processo será extinto em 

caso de inércia.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266539 Nr: 29510-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Autos nº: 266539.

 Vistos,

 Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou a presente ação de busca e 

apreensão em face de José Ricardo Gonçalves, ambos qualificados, com 

fundamento no Decreto-lei n.º 911/69, visando a apreensão do bem 

descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial foi recebida às fls. 30/31, oportunidade em que foi deferida, 

liminarmente, a busca e apreensão do veículo.

Às fls. 32 foi expedido mandado de busca e apreensão e citação.

A parte Requerida às fls. 34/39 compareceu aos autos requerendo a 

purgação da mora.

Às fls. 40/42 fora juntado o mandado de busca e apreensão e citação, 

devidamente cumprido.

 É o necessário à análise e decisão.

 Compulsando aos autos, verifico que o Requerido realizou o pagamento 

tão somente das parcelas vencidas e vincendas, deixando, contudo, de 

efetivar o pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios.

Desta forma, de acordo com o Decreto 911/69, para que haja a purgação 

da mora, faz-se necessário o pagamento integral da dívida, estando 

incluído o valor das custas e dos honorários.

Assim, não tendo o Requerido realizado o pagamento integral do débito, 

não ocorreu a purgação da mora. Nesse sentido também tem se 

posicionado as jurisprudências quanto a purgação da mora. In verbis:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DAS 

PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SEM ATUALIZAÇÕES FIRMADAS 

NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

PAGAMENTO NECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 passou a exigir do devedor, 

no prazo de cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão, o 

pagamento da integralidade da dívida, que, por força da mora, engloba 

todas as obrigações contratuais vencidas antecipadamente, não sendo, 

portanto, suficiente a quitação somente das parcelas vencidas e 

vincendas sem os acessórios firmados em contrato.

2. O pagamento da integralidade da dívida, também deverá corresponder 

as custas e honorários advocatícios.

3. Recurso provido.”

(TJ-AM Processo: 0626168-77.2015.8.04.0001; Orgão Julgador: Primeira 

Câmara Cível; Julgamento: 21 de Maio de 2017; Relator: Maria das Graças 

Pessoa Figueiredo)

 “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO 

RECURSAL EVIDENCIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDADA. 

INSURGÊNCIA QUANTO A PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS APÓS EXECUTADA A LIMINAR CONFORME OS 

CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR MAIS CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FIXADO PELO STJ EM 

JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1418593/MS).

1. Não há que se falar em sentença ultra petita, pois o magistrado analisou 

a questão da purgação da mora, razão pela qual, rejeito a preliminar 

suscitada.

2. É vedada a supressão de instância e não há interesse recursal quando 

o Apelante inova em seu recurso, abordando temas que não foram 

apresentados ao Juízo de origem.

3. Indicada eventual cobrança, a título de boa-fé e para elidir a mora, deve 

o consumidor depositar judicialmente o valor apresentado pelo credor na 

inicial, após o prazo de 05 dias da execução da liminar, acrescido de 

custas e honorários processuais, nos moldes da nova redação dada ao 

artigo 3º do Decreto-lei 911/69 pela Lei nº. 10.931/2004, sendo de 15 dias 

o prazo para apresentação de resposta, da data da execução da liminar.

4. No caso dos autos, o apelado não depositou a totalidade dos valores 

correspondentes ao cálculo apresentado pelo credor na inicial, acrescido 

das custas e dos honorários.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.”

(TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1635670-4 - Cascavel - Rel.: Marcelo Gobbo 

Dalla Dea - Unânime - J. 26.04.2017)

Por outro lado, ainda que a mora não tenha sido purgada, isso porque o 

pagamento não foi completo, vejo que o requerido pagou todas as 

parcelas vencidas e vincendas, tratando-se, portanto, de considerável 

valor.

Ante o exposto, determino que a parte autora seja intimada para se abster 

de remover o veículo desta Comarca, isso em razão da iminente 

necessidade de devolução, devendo seu advogado ser intimado com 

urgência para tomar esta medida.

Sem prejuízo, faculto à parte requerida complementar o depósito para 

purgar a mora, devendo efetuar o pagamento das custas e despesas 

processuais, inclusive a diligência do oficial de justiça, e ainda dos 

honorários advocatícios que foram arbitrados em 10%, ficando assinalado 

o prazo de 05 dias para fazê-lo.

Feito o depósito do remanescente, independentemente de nova conclusão, 
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determino que o bem seja restituído à parte requerida, devendo a parte 

autora ser intimada para entregá-lo no mesmo estado em até 05 dias.

Neste mesmo prazo deverá a parte autora se manifestar sobre a 

purgação da mora, com a advertência de que o processo será extinto em 

caso de inércia.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266539 Nr: 29510-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Autos nº: 266539.

 Vistos,

 Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou a presente ação de busca e 

apreensão em face de José Ricardo Gonçalves, ambos qualificados, com 

fundamento no Decreto-lei n.º 911/69, visando a apreensão do bem 

descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial foi recebida às fls. 30/31, oportunidade em que foi deferida, 

liminarmente, a busca e apreensão do veículo.

Às fls. 32 foi expedido mandado de busca e apreensão e citação.

A parte Requerida às fls. 34/39 compareceu aos autos requerendo a 

purgação da mora.

Às fls. 40/42 fora juntado o mandado de busca e apreensão e citação, 

devidamente cumprido.

 É o necessário à análise e decisão.

 Compulsando aos autos, verifico que o Requerido realizou o pagamento 

tão somente das parcelas vencidas e vincendas, deixando, contudo, de 

efetivar o pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios.

Desta forma, de acordo com o Decreto 911/69, para que haja a purgação 

da mora, faz-se necessário o pagamento integral da dívida, estando 

incluído o valor das custas e dos honorários.

Assim, não tendo o Requerido realizado o pagamento integral do débito, 

não ocorreu a purgação da mora. Nesse sentido também tem se 

posicionado as jurisprudências quanto a purgação da mora. In verbis:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DAS 

PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SEM ATUALIZAÇÕES FIRMADAS 

NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

PAGAMENTO NECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 passou a exigir do devedor, 

no prazo de cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão, o 

pagamento da integralidade da dívida, que, por força da mora, engloba 

todas as obrigações contratuais vencidas antecipadamente, não sendo, 

portanto, suficiente a quitação somente das parcelas vencidas e 

vincendas sem os acessórios firmados em contrato.

2. O pagamento da integralidade da dívida, também deverá corresponder 

as custas e honorários advocatícios.

3. Recurso provido.”

(TJ-AM Processo: 0626168-77.2015.8.04.0001; Orgão Julgador: Primeira 

Câmara Cível; Julgamento: 21 de Maio de 2017; Relator: Maria das Graças 

Pessoa Figueiredo)

 “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO 

RECURSAL EVIDENCIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDADA. 

INSURGÊNCIA QUANTO A PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS APÓS EXECUTADA A LIMINAR CONFORME OS 

CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR MAIS CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FIXADO PELO STJ EM 

JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1418593/MS).

1. Não há que se falar em sentença ultra petita, pois o magistrado analisou 

a questão da purgação da mora, razão pela qual, rejeito a preliminar 

suscitada.

2. É vedada a supressão de instância e não há interesse recursal quando 

o Apelante inova em seu recurso, abordando temas que não foram 

apresentados ao Juízo de origem.

3. Indicada eventual cobrança, a título de boa-fé e para elidir a mora, deve 

o consumidor depositar judicialmente o valor apresentado pelo credor na 

inicial, após o prazo de 05 dias da execução da liminar, acrescido de 

custas e honorários processuais, nos moldes da nova redação dada ao 

artigo 3º do Decreto-lei 911/69 pela Lei nº. 10.931/2004, sendo de 15 dias 

o prazo para apresentação de resposta, da data da execução da liminar.

4. No caso dos autos, o apelado não depositou a totalidade dos valores 

correspondentes ao cálculo apresentado pelo credor na inicial, acrescido 

das custas e dos honorários.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.”

(TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1635670-4 - Cascavel - Rel.: Marcelo Gobbo 

Dalla Dea - Unânime - J. 26.04.2017)

Por outro lado, ainda que a mora não tenha sido purgada, isso porque o 

pagamento não foi completo, vejo que o requerido pagou todas as 

parcelas vencidas e vincendas, tratando-se, portanto, de considerável 

valor.

Ante o exposto, determino que a parte autora seja intimada para se abster 

de remover o veículo desta Comarca, isso em razão da iminente 

necessidade de devolução, devendo seu advogado ser intimado com 

urgência para tomar esta medida.

Sem prejuízo, faculto à parte requerida complementar o depósito para 

purgar a mora, devendo efetuar o pagamento das custas e despesas 

processuais, inclusive a diligência do oficial de justiça, e ainda dos 

honorários advocatícios que foram arbitrados em 10%, ficando assinalado 

o prazo de 05 dias para fazê-lo.

Feito o depósito do remanescente, independentemente de nova conclusão, 

determino que o bem seja restituído à parte requerida, devendo a parte 

autora ser intimada para entregá-lo no mesmo estado em até 05 dias.

Neste mesmo prazo deverá a parte autora se manifestar sobre a 

purgação da mora, com a advertência de que o processo será extinto em 

caso de inércia.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266539 Nr: 29510-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Autos nº: 266539.

 Vistos,

 Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou a presente ação de busca e 

apreensão em face de José Ricardo Gonçalves, ambos qualificados, com 

fundamento no Decreto-lei n.º 911/69, visando a apreensão do bem 

descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial foi recebida às fls. 30/31, oportunidade em que foi deferida, 

liminarmente, a busca e apreensão do veículo.

Às fls. 32 foi expedido mandado de busca e apreensão e citação.

A parte Requerida às fls. 34/39 compareceu aos autos requerendo a 

purgação da mora.

Às fls. 40/42 fora juntado o mandado de busca e apreensão e citação, 

devidamente cumprido.

 É o necessário à análise e decisão.

 Compulsando aos autos, verifico que o Requerido realizou o pagamento 

tão somente das parcelas vencidas e vincendas, deixando, contudo, de 

efetivar o pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios.
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Desta forma, de acordo com o Decreto 911/69, para que haja a purgação 

da mora, faz-se necessário o pagamento integral da dívida, estando 

incluído o valor das custas e dos honorários.

Assim, não tendo o Requerido realizado o pagamento integral do débito, 

não ocorreu a purgação da mora. Nesse sentido também tem se 

posicionado as jurisprudências quanto a purgação da mora. In verbis:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DAS 

PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SEM ATUALIZAÇÕES FIRMADAS 

NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

PAGAMENTO NECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 passou a exigir do devedor, 

no prazo de cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão, o 

pagamento da integralidade da dívida, que, por força da mora, engloba 

todas as obrigações contratuais vencidas antecipadamente, não sendo, 

portanto, suficiente a quitação somente das parcelas vencidas e 

vincendas sem os acessórios firmados em contrato.

2. O pagamento da integralidade da dívida, também deverá corresponder 

as custas e honorários advocatícios.

3. Recurso provido.”

(TJ-AM Processo: 0626168-77.2015.8.04.0001; Orgão Julgador: Primeira 

Câmara Cível; Julgamento: 21 de Maio de 2017; Relator: Maria das Graças 

Pessoa Figueiredo)

 “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO 

RECURSAL EVIDENCIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDADA. 

INSURGÊNCIA QUANTO A PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS APÓS EXECUTADA A LIMINAR CONFORME OS 

CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR MAIS CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FIXADO PELO STJ EM 

JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1418593/MS).

1. Não há que se falar em sentença ultra petita, pois o magistrado analisou 

a questão da purgação da mora, razão pela qual, rejeito a preliminar 

suscitada.

2. É vedada a supressão de instância e não há interesse recursal quando 

o Apelante inova em seu recurso, abordando temas que não foram 

apresentados ao Juízo de origem.

3. Indicada eventual cobrança, a título de boa-fé e para elidir a mora, deve 

o consumidor depositar judicialmente o valor apresentado pelo credor na 

inicial, após o prazo de 05 dias da execução da liminar, acrescido de 

custas e honorários processuais, nos moldes da nova redação dada ao 

artigo 3º do Decreto-lei 911/69 pela Lei nº. 10.931/2004, sendo de 15 dias 

o prazo para apresentação de resposta, da data da execução da liminar.

4. No caso dos autos, o apelado não depositou a totalidade dos valores 

correspondentes ao cálculo apresentado pelo credor na inicial, acrescido 

das custas e dos honorários.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.”

(TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1635670-4 - Cascavel - Rel.: Marcelo Gobbo 

Dalla Dea - Unânime - J. 26.04.2017)

Por outro lado, ainda que a mora não tenha sido purgada, isso porque o 

pagamento não foi completo, vejo que o requerido pagou todas as 

parcelas vencidas e vincendas, tratando-se, portanto, de considerável 

valor.

Ante o exposto, determino que a parte autora seja intimada para se abster 

de remover o veículo desta Comarca, isso em razão da iminente 

necessidade de devolução, devendo seu advogado ser intimado com 

urgência para tomar esta medida.

Sem prejuízo, faculto à parte requerida complementar o depósito para 

purgar a mora, devendo efetuar o pagamento das custas e despesas 

processuais, inclusive a diligência do oficial de justiça, e ainda dos 

honorários advocatícios que foram arbitrados em 10%, ficando assinalado 

o prazo de 05 dias para fazê-lo.

Feito o depósito do remanescente, independentemente de nova conclusão, 

determino que o bem seja restituído à parte requerida, devendo a parte 

autora ser intimada para entregá-lo no mesmo estado em até 05 dias.

Neste mesmo prazo deverá a parte autora se manifestar sobre a 

purgação da mora, com a advertência de que o processo será extinto em 

caso de inércia.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270010 Nr: 1061-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO GONÇALVES LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 270010.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pelo 

recebimento da notificação extrajudicial (fls. 18/vº).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270010 Nr: 1061-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO GONÇALVES LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 270010.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pelo 

recebimento da notificação extrajudicial (fls. 18/vº).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270010 Nr: 1061-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO GONÇALVES LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 270010.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pelo 

recebimento da notificação extrajudicial (fls. 18/vº).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270010 Nr: 1061-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO GONÇALVES LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 270010.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 
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da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pelo 

recebimento da notificação extrajudicial (fls. 18/vº).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247081 Nr: 14457-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do valor de R$ 1.016,00 (Hum mil e dezesseis reais), referente 

à complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça Arashi 

Kaffashi, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247081 Nr: 14457-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do valor de R$ 1.016,00 (Hum mil e dezesseis reais), referente 

à complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça Arashi 

Kaffashi, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247081 Nr: 14457-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do valor de R$ 1.016,00 (Hum mil e dezesseis reais), referente 

à complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça Arashi 

Kaffashi, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247081 Nr: 14457-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do valor de R$ 1.016,00 (Hum mil e dezesseis reais), referente 

à complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça Arashi 

Kaffashi, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224019 Nr: 13362-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ASSIS FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o autor para dar seguimento 

aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não haja 

manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224019 Nr: 13362-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ASSIS FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o autor para dar seguimento 

aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não haja 

manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224019 Nr: 13362-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ASSIS FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o autor para dar seguimento 

aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não haja 

manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224019 Nr: 13362-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ASSIS FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o autor para dar seguimento 

aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não haja 

manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263578 Nr: 27402-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERREIRA MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 367,40 (trezentos e sessenta e 

sete reais e quarenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça GISLIANE PEREIRA ALEXANDRE, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263578 Nr: 27402-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERREIRA MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 367,40 (trezentos e sessenta e 

sete reais e quarenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça GISLIANE PEREIRA ALEXANDRE, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263578 Nr: 27402-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERREIRA MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 367,40 (trezentos e sessenta e 

sete reais e quarenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça GISLIANE PEREIRA ALEXANDRE, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263578 Nr: 27402-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERREIRA MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 367,40 (trezentos e sessenta e 

sete reais e quarenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça GISLIANE PEREIRA ALEXANDRE, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272043 Nr: 2740-50.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA DE OLIVEIRA ZANATTA, MAKYS WILLIANS DE 

OLIVEIRA ZANATTA, CHARLES NIKSON OLIVEIRA ZANATTA, GERLINDA 

DE OLIVEIRA ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE PEGORARO DE ALMEIDA, 

APARECIDO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272043.

Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por morte em acidente de trânsito 

ajuizada por Olinda de Oliveira Zanatta, Makys Willians de Oliveira Zanatta, 

Charles Nikson Oliveira Zanatta e Gerlinda de Oliveira Zanatta, em face de 
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Claudete Pegoraro de Almeida, Aparecido Moreira da Silva e Amanda 

Pegoraro Moreira da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

 Alegam os Requerentes que no dia 24 de setembro de 2017, às 18:00 

horas, a vítima Sr. Geraldo Zanatta, 60 anos, conduzia sua motocicleta na 

Rodovia MT-358, logo após o distrito de Progresso, quando teve seu 

veículo interceptado e abalroado em razão de uma imprudente 

ultrapassagem irregular, pelo veículo conduzido pela menor Amanda 

Pegoraro Moreira da Silva.

Aduzem que o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi 

acionado, contudo, ao chegar ao local encontrou a vítima já sem sinais 

vitais.

Seguem narrando que, após o acidente, os Requeridos em momento algum 

auxiliaram os Requerentes com as despesas decorrentes do ato ilícito 

gerado.

Assim sendo, pugnam, em sede de tutela antecipada, o bloqueio dos 

veículos dos Requeridos, como medida para assegurar seus direitos.

Requerem ainda, os benefícios da justiça gratuita, bem como a 

condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais e morais, além de pensão mensal por morte.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/71.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que 

seja deferido o bloqueio dos veículos dos Requeridos, contra qualquer 

alienação.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que o requisito da 

probabilidade do direito dos Requerentes encontra-se preenchido, tendo 

em vista as declarações de fls. 49/51 realizadas pelas Requeridas, bem 

como todos os documentos aportados à exordial que comprovam, a priori, 

a ocorrência e responsabilidade dos Requeridos pelo acidente.

Ademais, ainda que não haja comprovação concreta do perigo de dano e 

do risco ao resultado útil do processo, entendo que, por medida de 

cautela, faz-se necessária a concessão da tutela de urgência postulada, 

com vistas a assegurar o direito dos Requerentes.

Assim, com base no art. 301, do CPC, é de meu convencimento a 

necessidade de deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, 

evitando-se maiores prejuízos aos Requerentes.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar o 

bloqueio, via sistema RENAJUD, dos veículos descritos na inicial, de 

propriedade dos Requeridos, contra qualquer alienação e/ou 

transferência.

Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de março de 2018, às 14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os Requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272043 Nr: 2740-50.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA DE OLIVEIRA ZANATTA, MAKYS WILLIANS DE 

OLIVEIRA ZANATTA, CHARLES NIKSON OLIVEIRA ZANATTA, GERLINDA 

DE OLIVEIRA ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE PEGORARO DE ALMEIDA, 

APARECIDO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272043.

Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por morte em acidente de trânsito 

ajuizada por Olinda de Oliveira Zanatta, Makys Willians de Oliveira Zanatta, 

Charles Nikson Oliveira Zanatta e Gerlinda de Oliveira Zanatta, em face de 

Claudete Pegoraro de Almeida, Aparecido Moreira da Silva e Amanda 

Pegoraro Moreira da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

 Alegam os Requerentes que no dia 24 de setembro de 2017, às 18:00 

horas, a vítima Sr. Geraldo Zanatta, 60 anos, conduzia sua motocicleta na 

Rodovia MT-358, logo após o distrito de Progresso, quando teve seu 

veículo interceptado e abalroado em razão de uma imprudente 

ultrapassagem irregular, pelo veículo conduzido pela menor Amanda 

Pegoraro Moreira da Silva.

Aduzem que o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi 

acionado, contudo, ao chegar ao local encontrou a vítima já sem sinais 

vitais.

Seguem narrando que, após o acidente, os Requeridos em momento algum 

auxiliaram os Requerentes com as despesas decorrentes do ato ilícito 

gerado.

Assim sendo, pugnam, em sede de tutela antecipada, o bloqueio dos 

veículos dos Requeridos, como medida para assegurar seus direitos.

Requerem ainda, os benefícios da justiça gratuita, bem como a 

condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais e morais, além de pensão mensal por morte.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/71.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 
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podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que 

seja deferido o bloqueio dos veículos dos Requeridos, contra qualquer 

alienação.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que o requisito da 

probabilidade do direito dos Requerentes encontra-se preenchido, tendo 

em vista as declarações de fls. 49/51 realizadas pelas Requeridas, bem 

como todos os documentos aportados à exordial que comprovam, a priori, 

a ocorrência e responsabilidade dos Requeridos pelo acidente.

Ademais, ainda que não haja comprovação concreta do perigo de dano e 

do risco ao resultado útil do processo, entendo que, por medida de 

cautela, faz-se necessária a concessão da tutela de urgência postulada, 

com vistas a assegurar o direito dos Requerentes.

Assim, com base no art. 301, do CPC, é de meu convencimento a 

necessidade de deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, 

evitando-se maiores prejuízos aos Requerentes.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar o 

bloqueio, via sistema RENAJUD, dos veículos descritos na inicial, de 

propriedade dos Requeridos, contra qualquer alienação e/ou 

transferência.

Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de março de 2018, às 14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os Requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272043 Nr: 2740-50.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA DE OLIVEIRA ZANATTA, MAKYS WILLIANS DE 

OLIVEIRA ZANATTA, CHARLES NIKSON OLIVEIRA ZANATTA, GERLINDA 

DE OLIVEIRA ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE PEGORARO DE ALMEIDA, 

APARECIDO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272043.

Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por morte em acidente de trânsito 

ajuizada por Olinda de Oliveira Zanatta, Makys Willians de Oliveira Zanatta, 

Charles Nikson Oliveira Zanatta e Gerlinda de Oliveira Zanatta, em face de 

Claudete Pegoraro de Almeida, Aparecido Moreira da Silva e Amanda 

Pegoraro Moreira da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

 Alegam os Requerentes que no dia 24 de setembro de 2017, às 18:00 

horas, a vítima Sr. Geraldo Zanatta, 60 anos, conduzia sua motocicleta na 

Rodovia MT-358, logo após o distrito de Progresso, quando teve seu 

veículo interceptado e abalroado em razão de uma imprudente 

ultrapassagem irregular, pelo veículo conduzido pela menor Amanda 

Pegoraro Moreira da Silva.

Aduzem que o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi 

acionado, contudo, ao chegar ao local encontrou a vítima já sem sinais 

vitais.

Seguem narrando que, após o acidente, os Requeridos em momento algum 

auxiliaram os Requerentes com as despesas decorrentes do ato ilícito 

gerado.

Assim sendo, pugnam, em sede de tutela antecipada, o bloqueio dos 

veículos dos Requeridos, como medida para assegurar seus direitos.

Requerem ainda, os benefícios da justiça gratuita, bem como a 

condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais e morais, além de pensão mensal por morte.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/71.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que 

seja deferido o bloqueio dos veículos dos Requeridos, contra qualquer 

alienação.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 
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processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que o requisito da 

probabilidade do direito dos Requerentes encontra-se preenchido, tendo 

em vista as declarações de fls. 49/51 realizadas pelas Requeridas, bem 

como todos os documentos aportados à exordial que comprovam, a priori, 

a ocorrência e responsabilidade dos Requeridos pelo acidente.

Ademais, ainda que não haja comprovação concreta do perigo de dano e 

do risco ao resultado útil do processo, entendo que, por medida de 

cautela, faz-se necessária a concessão da tutela de urgência postulada, 

com vistas a assegurar o direito dos Requerentes.

Assim, com base no art. 301, do CPC, é de meu convencimento a 

necessidade de deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, 

evitando-se maiores prejuízos aos Requerentes.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar o 

bloqueio, via sistema RENAJUD, dos veículos descritos na inicial, de 

propriedade dos Requeridos, contra qualquer alienação e/ou 

transferência.

Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de março de 2018, às 14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os Requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272043 Nr: 2740-50.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA DE OLIVEIRA ZANATTA, MAKYS WILLIANS DE 

OLIVEIRA ZANATTA, CHARLES NIKSON OLIVEIRA ZANATTA, GERLINDA 

DE OLIVEIRA ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE PEGORARO DE ALMEIDA, 

APARECIDO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272043.

Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por morte em acidente de trânsito 

ajuizada por Olinda de Oliveira Zanatta, Makys Willians de Oliveira Zanatta, 

Charles Nikson Oliveira Zanatta e Gerlinda de Oliveira Zanatta, em face de 

Claudete Pegoraro de Almeida, Aparecido Moreira da Silva e Amanda 

Pegoraro Moreira da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

 Alegam os Requerentes que no dia 24 de setembro de 2017, às 18:00 

horas, a vítima Sr. Geraldo Zanatta, 60 anos, conduzia sua motocicleta na 

Rodovia MT-358, logo após o distrito de Progresso, quando teve seu 

veículo interceptado e abalroado em razão de uma imprudente 

ultrapassagem irregular, pelo veículo conduzido pela menor Amanda 

Pegoraro Moreira da Silva.

Aduzem que o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi 

acionado, contudo, ao chegar ao local encontrou a vítima já sem sinais 

vitais.

Seguem narrando que, após o acidente, os Requeridos em momento algum 

auxiliaram os Requerentes com as despesas decorrentes do ato ilícito 

gerado.

Assim sendo, pugnam, em sede de tutela antecipada, o bloqueio dos 

veículos dos Requeridos, como medida para assegurar seus direitos.

Requerem ainda, os benefícios da justiça gratuita, bem como a 

condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais e morais, além de pensão mensal por morte.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/71.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que 

seja deferido o bloqueio dos veículos dos Requeridos, contra qualquer 

alienação.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que o requisito da 

probabilidade do direito dos Requerentes encontra-se preenchido, tendo 

em vista as declarações de fls. 49/51 realizadas pelas Requeridas, bem 

como todos os documentos aportados à exordial que comprovam, a priori, 

a ocorrência e responsabilidade dos Requeridos pelo acidente.

Ademais, ainda que não haja comprovação concreta do perigo de dano e 

do risco ao resultado útil do processo, entendo que, por medida de 

cautela, faz-se necessária a concessão da tutela de urgência postulada, 

com vistas a assegurar o direito dos Requerentes.

Assim, com base no art. 301, do CPC, é de meu convencimento a 

necessidade de deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, 

evitando-se maiores prejuízos aos Requerentes.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar o 

bloqueio, via sistema RENAJUD, dos veículos descritos na inicial, de 

propriedade dos Requeridos, contra qualquer alienação e/ou 
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transferência.

Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de março de 2018, às 14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os Requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262022 Nr: 26325-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODESTO DO NASCIMENTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.028,72 (hum mil e vinte e oito 

reais e setenta e dois centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pela oficiala de justiça RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262022 Nr: 26325-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODESTO DO NASCIMENTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.028,72 (hum mil e vinte e oito 

reais e setenta e dois centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pela oficiala de justiça RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262022 Nr: 26325-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODESTO DO NASCIMENTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.028,72 (hum mil e vinte e oito 

reais e setenta e dois centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pela oficiala de justiça RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262022 Nr: 26325-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODESTO DO NASCIMENTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.028,72 (hum mil e vinte e oito 

reais e setenta e dois centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pela oficiala de justiça RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141654 Nr: 999-82.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN, MARILENE GABBI 

FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Autos nº: 141654.

 Natureza: Ação de execução.

 Exequente: Pedro Gelson Disconzi.

 Executados: Carlos Ademir Filippin e outra.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução proposta em 03 de fevereiro de 2012 por 

Pedro Gelson Disconzi em face de Carlos Ademir Filippin e Marilene Gabbi 

Filippin, todos já devidamente qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, a parte executada opôs embargos à 

execução, tendo sido os referidos embargos julgados procedentes, haja 

vista o reconhecimento da inexigibilidade do título executado.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Segundo as lições de Araken de Assis (in: Manual de Processo de 

Execução – São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 1.052):

 “A procedência total de oposição de mérito implicará, correlatamente, a 

extinção do processo executivo, cuja sobrevivência é incompatível com tal 

enunciado. Em virtude da autonomia dos processos, a extinção há de ser 

declarada, mediante sentença (art. 795), nos autos da execução. Nada há 

de espantoso neste efeito aparentemente extraordinário, análogo ao que 

decorre do acolhimento do julgamento de questão prejudicial externa nos 
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embargos.”

 No caso dos autos, por força da sentença proferida nos autos em 

apenso (processo nº174994), a qual acolheu os embargos à execução 

opostos pela parte executada, entendo que o processo em questão deve 

ser extinto.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 925 do Código de Processo Civil, 

declaro extinta a presente execução, ficando desconstituída a penhora 

realizada nos autos (fls. 128/130) após o trânsito em julgado da decisão 

do apenso.

 Atento ao princípio da causalidade, a título de sucumbência condeno a 

parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil, fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de 

Processo Civil, em razão da parte exequente ser beneficiária da 

gratuidade da justiça (fls. 52).

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141654 Nr: 999-82.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN, MARILENE GABBI 

FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Autos nº: 141654.

 Natureza: Ação de execução.

 Exequente: Pedro Gelson Disconzi.

 Executados: Carlos Ademir Filippin e outra.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução proposta em 03 de fevereiro de 2012 por 

Pedro Gelson Disconzi em face de Carlos Ademir Filippin e Marilene Gabbi 

Filippin, todos já devidamente qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, a parte executada opôs embargos à 

execução, tendo sido os referidos embargos julgados procedentes, haja 

vista o reconhecimento da inexigibilidade do título executado.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Segundo as lições de Araken de Assis (in: Manual de Processo de 

Execução – São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 1.052):

 “A procedência total de oposição de mérito implicará, correlatamente, a 

extinção do processo executivo, cuja sobrevivência é incompatível com tal 

enunciado. Em virtude da autonomia dos processos, a extinção há de ser 

declarada, mediante sentença (art. 795), nos autos da execução. Nada há 

de espantoso neste efeito aparentemente extraordinário, análogo ao que 

decorre do acolhimento do julgamento de questão prejudicial externa nos 

embargos.”

 No caso dos autos, por força da sentença proferida nos autos em 

apenso (processo nº174994), a qual acolheu os embargos à execução 

opostos pela parte executada, entendo que o processo em questão deve 

ser extinto.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 925 do Código de Processo Civil, 

declaro extinta a presente execução, ficando desconstituída a penhora 

realizada nos autos (fls. 128/130) após o trânsito em julgado da decisão 

do apenso.

 Atento ao princípio da causalidade, a título de sucumbência condeno a 

parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil, fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de 

Processo Civil, em razão da parte exequente ser beneficiária da 

gratuidade da justiça (fls. 52).

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141654 Nr: 999-82.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN, MARILENE GABBI 

FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Autos nº: 141654.

 Natureza: Ação de execução.

 Exequente: Pedro Gelson Disconzi.

 Executados: Carlos Ademir Filippin e outra.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução proposta em 03 de fevereiro de 2012 por 

Pedro Gelson Disconzi em face de Carlos Ademir Filippin e Marilene Gabbi 

Filippin, todos já devidamente qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, a parte executada opôs embargos à 

execução, tendo sido os referidos embargos julgados procedentes, haja 

vista o reconhecimento da inexigibilidade do título executado.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Segundo as lições de Araken de Assis (in: Manual de Processo de 

Execução – São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 1.052):

 “A procedência total de oposição de mérito implicará, correlatamente, a 

extinção do processo executivo, cuja sobrevivência é incompatível com tal 

enunciado. Em virtude da autonomia dos processos, a extinção há de ser 

declarada, mediante sentença (art. 795), nos autos da execução. Nada há 

de espantoso neste efeito aparentemente extraordinário, análogo ao que 

decorre do acolhimento do julgamento de questão prejudicial externa nos 

embargos.”

 No caso dos autos, por força da sentença proferida nos autos em 

apenso (processo nº174994), a qual acolheu os embargos à execução 

opostos pela parte executada, entendo que o processo em questão deve 

ser extinto.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 925 do Código de Processo Civil, 

declaro extinta a presente execução, ficando desconstituída a penhora 

realizada nos autos (fls. 128/130) após o trânsito em julgado da decisão 

do apenso.

 Atento ao princípio da causalidade, a título de sucumbência condeno a 

parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil, fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de 

Processo Civil, em razão da parte exequente ser beneficiária da 

gratuidade da justiça (fls. 52).

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141654 Nr: 999-82.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN, MARILENE GABBI 

FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624
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 Autos nº: 141654.

 Natureza: Ação de execução.

 Exequente: Pedro Gelson Disconzi.

 Executados: Carlos Ademir Filippin e outra.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução proposta em 03 de fevereiro de 2012 por 

Pedro Gelson Disconzi em face de Carlos Ademir Filippin e Marilene Gabbi 

Filippin, todos já devidamente qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, a parte executada opôs embargos à 

execução, tendo sido os referidos embargos julgados procedentes, haja 

vista o reconhecimento da inexigibilidade do título executado.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Segundo as lições de Araken de Assis (in: Manual de Processo de 

Execução – São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 1.052):

 “A procedência total de oposição de mérito implicará, correlatamente, a 

extinção do processo executivo, cuja sobrevivência é incompatível com tal 

enunciado. Em virtude da autonomia dos processos, a extinção há de ser 

declarada, mediante sentença (art. 795), nos autos da execução. Nada há 

de espantoso neste efeito aparentemente extraordinário, análogo ao que 

decorre do acolhimento do julgamento de questão prejudicial externa nos 

embargos.”

 No caso dos autos, por força da sentença proferida nos autos em 

apenso (processo nº174994), a qual acolheu os embargos à execução 

opostos pela parte executada, entendo que o processo em questão deve 

ser extinto.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 925 do Código de Processo Civil, 

declaro extinta a presente execução, ficando desconstituída a penhora 

realizada nos autos (fls. 128/130) após o trânsito em julgado da decisão 

do apenso.

 Atento ao princípio da causalidade, a título de sucumbência condeno a 

parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil, fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de 

Processo Civil, em razão da parte exequente ser beneficiária da 

gratuidade da justiça (fls. 52).

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272552 Nr: 3088-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA APOLINARIA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272552.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 

frustração da notificação extrajudicial, bem como pelo instrumento de 

protesto (fls. 15/vº e fls. 16).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272552 Nr: 3088-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA APOLINARIA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272552.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 296 de 1163



Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 

frustração da notificação extrajudicial, bem como pelo instrumento de 

protesto (fls. 15/vº e fls. 16).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272552 Nr: 3088-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA APOLINARIA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272552.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 

frustração da notificação extrajudicial, bem como pelo instrumento de 

protesto (fls. 15/vº e fls. 16).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272552 Nr: 3088-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA APOLINARIA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272552.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 
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frustração da notificação extrajudicial, bem como pelo instrumento de 

protesto (fls. 15/vº e fls. 16).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174994 Nr: 16948-78.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ADEMIR FILIPPIN, MARILENE GABBI FILIPPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GELSON DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Autos nº: 174994.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Carlos Ademir Filippin e outra.

 Embargado: Pedro Gelson Disconzi.

 Vistos,

 Trata-se de embargos à execução opostos em 25 de agosto de 2014 por 

Carlos Ademir Filippin e Marilene Gabbi Filippin em face do Pedro Gelson 

Disconzi, todos devidamente qualificados.

A parte embargante alega a inexistência de liquidez e exigibilidade do título 

executivo, aduzindo que a dívida está paga desde 2008, pois teria sido 

entregue ao exequente um imóvel como pagamento da obrigação.

 Assim, requereu a procedência dos embargos e a condenação do 

embargado em litigância de má-fé.

Pugnou pela concessão da gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 16/56.

A inicial foi recebida às fls. 59, tendo sido indeferido o pedido de atribuição 

de efeito suspensivo aos embargos. Foi deferida a gratuidade da justiça.

A parte embargante apresentou embargos de declaração às fls. 61/64, os 

quais foram rejeitados às fls. 88.

A parte embargada apresentou impugnação aos embargos às fls. 65/70 

requerendo, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça.

 Alegou, preliminarmente, a ausência de pressuposto processual de 

existência, aduzindo haver defeito na representação processual, 

sustentando que o instrumento de procuração juntada às fls. 16 é cópia 

da procuração que instruiu o processo cód. nº 144991.

Sustentou também a carência de ação por impossibilidade jurídica do 

pedido, pois os embargantes não juntaram a aludida escritura pública de 

dação de pagamento.

 No mérito, sustentou que o imóvel objeto da matrícula nº 2.582 do CRI de 

Comodoro-MT, de posse dos embargantes, possui gravame de condição 

resolutiva averbada junto ao INCRA, de modo que não poder ser alienado, 

vendido, transferido ou mesmo doado por seus possuidores, bem como 

alegou que o referido imóvel possui registrada diversas penhoras.

Assim, requereu seja refutada a intenção da parte embargante de 

convalidar a dação em pagamento com imóvel impedido, seja por cláusula 

resolutiva ou por gravames.

 Juntou os documentos de fls. 76/86 e também requereu a concessão de 

gratuidade de justiça, o que não foi objeto de decisão até esta data.

A parte embargante deixou decorrer in albis o prazo para se manifestar 

acerca da impugnação aos embargos à execução (fls. 92).

Às fls. 95/98 foi transladada cópia da decisão proferida no incidente de 

impugnação ao valor da causa.

Às fls. 101/103 os embargantes requereram o julgamento antecipado da 

lide e juntaram os documentos de fls. 104/113.

Às fls. 116/119 a parte embargante juntou o comprovante de recolhimento 

das custas judiciais, haja vista a revogação da gratuidade da justiça.

Às fls. 124 foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, sendo 

ainda determinada a intimação da parte embargada para se manifestar 

acerca da petição e documentos de fls. 101/113, bem como para as 

partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

A parte embargante, às fls. 126, requereu a produção de prova oral.

A parte embargada, às fls. 127/129, alegou a intempestividade da juntada 

dos documentos de fls. 105/113 e pugnou pelo desentranhamento. 

Requereu o julgamento antecipado da lide.

Após vieram os autos conclusos.

É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, combinado com o art. 920, inciso II, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguidas pela parte 

embargada, quais sejam, ausência de pressuposto processual de 

existência e carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido.

 Referidas preliminares devem ser rejeitadas.

 A primeira porque o fato da procuração se tratar de cópia que instruiu 

outro processo (embargos à execução que foi anteriormente ajuizado e 

extinto) por si só não tem o condão de tornar irregular a representação 

processual, principalmente pelo fato de ter constado expressamente na 

procuração que os poderes outorgados destinavam-se especialmente 

para defender os interesses dos outorgantes no processo nº 

999-82.2012.811.0055, que se refere ao processo de execução apenso.

 A segunda porque o fato da parte embargante não ter juntado a cópia da 

escritura pública de dação de pagamento também não resulta na 

impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que esse fato pode ser 

comprovado por outros meios. Aliás, esta escritura acabou sendo 

posteriormente juntada.

Quanto à alegação de intempestividade da juntada pela parte embargante 

dos documentos de fls. 105/113, é verdade que, em homenagem ao 

princípio da concentração dos atos processuais, os documentos que 

visam comprovar as alegações das partes devem ser apresentados com 

a inicial e contestação. Nesse sentido é o art. 434 do Código de Processo 

Civil, in verbis:

 “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com 

os documentos destinados a provar suas alegações”.

Assim, a juntada de documento em momento posterior ao momento 

previsto no art. 434 do Código de Processo Civil, somente é admitida 

quando se tratar de documentos novos ou quando se tornarem 

conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte 

comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, conforme 

estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil.

Porém, no caso em apreço, a parte embargante fez menção expressa à 

aludida escritura pública na inicial, tendo, porém, deixado de juntá-la ao 

feito quando do ajuizamento dos embargos por razão que desconheço.

E mais. Vejo que a parte embargada tinha conhecimento desta escritura, 

tanto que também fez menção à mesma na impugnação de fls. 65/70 (vide 

fls. 67), de modo que, pela ausência de prejuízo, entendo não ser o caso 

de determinar o desentranhamento dos documentos de fls. 105/113.

Superadas essas questões, passo a análise da alegação da parte 

embargante de nulidade da execução em razão do título extrajudicial não 

corresponder à obrigação liquida exigível, em decorrência do pagamento 

da dívida.

 Sustentou a parte embargante que ainda no ano de 2008, mesmo antes 

do vencimento da obrigação, realizou o pagamento da dívida mediante a 

dação em pagamento de um imóvel.

 Embora a parte embargante não tenha instruído a inicial com cópia da 

escritura pública de dação em pagamento, o fazendo somente às fls. 

105/106, a parte embargada não negou sua existência.

Ao contrário, sustentou que a intenção da parte embargante de convalidar 
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a dação em pagamento não poderia ser acolhida, em razão do imóvel 

possuir gravames de condição resolutiva averbada junto ao INCRA e 

diversas penhoras registradas.

Com efeito, o art. 374 do Código de Processo Civil dispõe que os fatos 

notórios, os que foram objeto de confissão, os incontroversos no 

processo, assim como os em cujo favor milite presunção legal, não 

dependem de prova.

Portanto, no caso em apreço, resta incontroverso que existiu a dação em 

pagamento de um imóvel pela dívida representada pelo instrumento 

particular de confissão de dívida, fato este, aliás, que sequer foi 

mencionado pela parte exequente na inicial.

 Registro mais uma vez que, embora a juntada do documento de fls. 

105/106 tenha se dado em momento inoportuno, trata-se a celebração da 

escritura de dação em pagamento de fato incontroverso.

 Isso mesmo, embora a parte embargada questione a extinção da 

obrigação como efeito decorrente da dação, não há nos autos 

controvérsia quanto à efetiva celebração do negócio jurídico de fls. 

105/106.

Como sabido, a dação em pagamento se trata de um acordo feito entre 

credor e devedor em que o credor aceita receber uma prestação diversa 

da que lhe é devida, tornando-se cumprida a obrigação.

Portanto, sendo incontroverso que a obrigação foi cumprida mediante 

dação em pagamento, o título executivo carece de exigibilidade, devendo 

ser extinta a execução nos termos do que dispõe o art. 803, I, do Código 

de Processo Civil.

Registro que eventual nulidade da dação em pagamento por erro ou 

ignorância deveria ser intentada pelo meio processual adequado, não 

podendo ser apreciada na presente ação, pois os embargos à execução 

têm apenas a finalidade de desconstituir ou ao menos alterar o limite e 

extensão da ação de execução.

Porém, diante da regra do inciso VI do art. 917 do Código de Processo 

Civil, devo chamar a atenção para o fato de que a tal condição resolutiva 

(Av1-2.582) e vários ônus já estavam todos averbados/registrados na 

matrícula nº 2.582 do CRI de Comodoro-MT quando da celebração da 

escritura de fls. 105/106, sendo que apenas o R8 é datado de 31/03/2013, 

enquanto que a escritura é de 03/04/08, ou seja, apenas esta última 

penhora é posterior à escritura (fls. 79).

Como a eficácia do registro é erga omnes, não acho crível invalidar a 

escritura pública celebrada, pois indiscutivelmente o credor/embargado 

teve plenas condições de consultar o fólio real antes de celebrar o 

negócio jurídico.

 Aliás, no item 2 da referida escritura consta o seguinte (fls. 105/106:

 “Declaram e reconhecem os Outorgantes Devedores e o Credor que o 

imóvel ora dado em dação em pagamento de parte da dívida, encontra-se 

penhorado conforme faz prova Certidão de Inteiro Teor espedida pelo RGI 

de Pontoes e Lacerda-MT.”

Conforme se verifica, neste caso o conhecimento acerca dos ônus é real 

e não ficto, pois neste sentido consta expressamente a escritura 

celebrada.

Pelo exposto, considerando a quitação expressa mencionada no item 4 da 

escritura, penso que deve ser realmente reputada cumprida a obrigação.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte embargada em litigância 

de má-fé, tenho que não merece ser acolhido, pois a divergência se insere 

na dialética normal do feito.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado pela parte 

embargante para acolher os embargos em razão da inexigibilidade do título 

executivo extrajudicial na forma do art. 917 do Código de Processo Civil.

 A título de sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 

98, § 5º, do Código de Processo Civil, eis que defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, translade-se cópia para execução em apenso.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174994 Nr: 16948-78.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ADEMIR FILIPPIN, MARILENE GABBI FILIPPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GELSON DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Autos nº: 174994.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Carlos Ademir Filippin e outra.

 Embargado: Pedro Gelson Disconzi.

 Vistos,

 Trata-se de embargos à execução opostos em 25 de agosto de 2014 por 

Carlos Ademir Filippin e Marilene Gabbi Filippin em face do Pedro Gelson 

Disconzi, todos devidamente qualificados.

A parte embargante alega a inexistência de liquidez e exigibilidade do título 

executivo, aduzindo que a dívida está paga desde 2008, pois teria sido 

entregue ao exequente um imóvel como pagamento da obrigação.

 Assim, requereu a procedência dos embargos e a condenação do 

embargado em litigância de má-fé.

Pugnou pela concessão da gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 16/56.

A inicial foi recebida às fls. 59, tendo sido indeferido o pedido de atribuição 

de efeito suspensivo aos embargos. Foi deferida a gratuidade da justiça.

A parte embargante apresentou embargos de declaração às fls. 61/64, os 

quais foram rejeitados às fls. 88.

A parte embargada apresentou impugnação aos embargos às fls. 65/70 

requerendo, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça.

 Alegou, preliminarmente, a ausência de pressuposto processual de 

existência, aduzindo haver defeito na representação processual, 

sustentando que o instrumento de procuração juntada às fls. 16 é cópia 

da procuração que instruiu o processo cód. nº 144991.

Sustentou também a carência de ação por impossibilidade jurídica do 

pedido, pois os embargantes não juntaram a aludida escritura pública de 

dação de pagamento.

 No mérito, sustentou que o imóvel objeto da matrícula nº 2.582 do CRI de 

Comodoro-MT, de posse dos embargantes, possui gravame de condição 

resolutiva averbada junto ao INCRA, de modo que não poder ser alienado, 

vendido, transferido ou mesmo doado por seus possuidores, bem como 

alegou que o referido imóvel possui registrada diversas penhoras.

Assim, requereu seja refutada a intenção da parte embargante de 

convalidar a dação em pagamento com imóvel impedido, seja por cláusula 

resolutiva ou por gravames.

 Juntou os documentos de fls. 76/86 e também requereu a concessão de 

gratuidade de justiça, o que não foi objeto de decisão até esta data.

A parte embargante deixou decorrer in albis o prazo para se manifestar 

acerca da impugnação aos embargos à execução (fls. 92).

Às fls. 95/98 foi transladada cópia da decisão proferida no incidente de 

impugnação ao valor da causa.

Às fls. 101/103 os embargantes requereram o julgamento antecipado da 

lide e juntaram os documentos de fls. 104/113.

Às fls. 116/119 a parte embargante juntou o comprovante de recolhimento 

das custas judiciais, haja vista a revogação da gratuidade da justiça.

Às fls. 124 foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, sendo 

ainda determinada a intimação da parte embargada para se manifestar 

acerca da petição e documentos de fls. 101/113, bem como para as 

partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

A parte embargante, às fls. 126, requereu a produção de prova oral.

A parte embargada, às fls. 127/129, alegou a intempestividade da juntada 

dos documentos de fls. 105/113 e pugnou pelo desentranhamento. 

Requereu o julgamento antecipado da lide.

Após vieram os autos conclusos.

É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, combinado com o art. 920, inciso II, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguidas pela parte 
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embargada, quais sejam, ausência de pressuposto processual de 

existência e carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido.

 Referidas preliminares devem ser rejeitadas.

 A primeira porque o fato da procuração se tratar de cópia que instruiu 

outro processo (embargos à execução que foi anteriormente ajuizado e 

extinto) por si só não tem o condão de tornar irregular a representação 

processual, principalmente pelo fato de ter constado expressamente na 

procuração que os poderes outorgados destinavam-se especialmente 

para defender os interesses dos outorgantes no processo nº 

999-82.2012.811.0055, que se refere ao processo de execução apenso.

 A segunda porque o fato da parte embargante não ter juntado a cópia da 

escritura pública de dação de pagamento também não resulta na 

impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que esse fato pode ser 

comprovado por outros meios. Aliás, esta escritura acabou sendo 

posteriormente juntada.

Quanto à alegação de intempestividade da juntada pela parte embargante 

dos documentos de fls. 105/113, é verdade que, em homenagem ao 

princípio da concentração dos atos processuais, os documentos que 

visam comprovar as alegações das partes devem ser apresentados com 

a inicial e contestação. Nesse sentido é o art. 434 do Código de Processo 

Civil, in verbis:

 “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com 

os documentos destinados a provar suas alegações”.

Assim, a juntada de documento em momento posterior ao momento 

previsto no art. 434 do Código de Processo Civil, somente é admitida 

quando se tratar de documentos novos ou quando se tornarem 

conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte 

comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, conforme 

estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil.

Porém, no caso em apreço, a parte embargante fez menção expressa à 

aludida escritura pública na inicial, tendo, porém, deixado de juntá-la ao 

feito quando do ajuizamento dos embargos por razão que desconheço.

E mais. Vejo que a parte embargada tinha conhecimento desta escritura, 

tanto que também fez menção à mesma na impugnação de fls. 65/70 (vide 

fls. 67), de modo que, pela ausência de prejuízo, entendo não ser o caso 

de determinar o desentranhamento dos documentos de fls. 105/113.

Superadas essas questões, passo a análise da alegação da parte 

embargante de nulidade da execução em razão do título extrajudicial não 

corresponder à obrigação liquida exigível, em decorrência do pagamento 

da dívida.

 Sustentou a parte embargante que ainda no ano de 2008, mesmo antes 

do vencimento da obrigação, realizou o pagamento da dívida mediante a 

dação em pagamento de um imóvel.

 Embora a parte embargante não tenha instruído a inicial com cópia da 

escritura pública de dação em pagamento, o fazendo somente às fls. 

105/106, a parte embargada não negou sua existência.

Ao contrário, sustentou que a intenção da parte embargante de convalidar 

a dação em pagamento não poderia ser acolhida, em razão do imóvel 

possuir gravames de condição resolutiva averbada junto ao INCRA e 

diversas penhoras registradas.

Com efeito, o art. 374 do Código de Processo Civil dispõe que os fatos 

notórios, os que foram objeto de confissão, os incontroversos no 

processo, assim como os em cujo favor milite presunção legal, não 

dependem de prova.

Portanto, no caso em apreço, resta incontroverso que existiu a dação em 

pagamento de um imóvel pela dívida representada pelo instrumento 

particular de confissão de dívida, fato este, aliás, que sequer foi 

mencionado pela parte exequente na inicial.

 Registro mais uma vez que, embora a juntada do documento de fls. 

105/106 tenha se dado em momento inoportuno, trata-se a celebração da 

escritura de dação em pagamento de fato incontroverso.

 Isso mesmo, embora a parte embargada questione a extinção da 

obrigação como efeito decorrente da dação, não há nos autos 

controvérsia quanto à efetiva celebração do negócio jurídico de fls. 

105/106.

Como sabido, a dação em pagamento se trata de um acordo feito entre 

credor e devedor em que o credor aceita receber uma prestação diversa 

da que lhe é devida, tornando-se cumprida a obrigação.

Portanto, sendo incontroverso que a obrigação foi cumprida mediante 

dação em pagamento, o título executivo carece de exigibilidade, devendo 

ser extinta a execução nos termos do que dispõe o art. 803, I, do Código 

de Processo Civil.

Registro que eventual nulidade da dação em pagamento por erro ou 

ignorância deveria ser intentada pelo meio processual adequado, não 

podendo ser apreciada na presente ação, pois os embargos à execução 

têm apenas a finalidade de desconstituir ou ao menos alterar o limite e 

extensão da ação de execução.

Porém, diante da regra do inciso VI do art. 917 do Código de Processo 

Civil, devo chamar a atenção para o fato de que a tal condição resolutiva 

(Av1-2.582) e vários ônus já estavam todos averbados/registrados na 

matrícula nº 2.582 do CRI de Comodoro-MT quando da celebração da 

escritura de fls. 105/106, sendo que apenas o R8 é datado de 31/03/2013, 

enquanto que a escritura é de 03/04/08, ou seja, apenas esta última 

penhora é posterior à escritura (fls. 79).

Como a eficácia do registro é erga omnes, não acho crível invalidar a 

escritura pública celebrada, pois indiscutivelmente o credor/embargado 

teve plenas condições de consultar o fólio real antes de celebrar o 

negócio jurídico.

 Aliás, no item 2 da referida escritura consta o seguinte (fls. 105/106:

 “Declaram e reconhecem os Outorgantes Devedores e o Credor que o 

imóvel ora dado em dação em pagamento de parte da dívida, encontra-se 

penhorado conforme faz prova Certidão de Inteiro Teor espedida pelo RGI 

de Pontoes e Lacerda-MT.”

Conforme se verifica, neste caso o conhecimento acerca dos ônus é real 

e não ficto, pois neste sentido consta expressamente a escritura 

celebrada.

Pelo exposto, considerando a quitação expressa mencionada no item 4 da 

escritura, penso que deve ser realmente reputada cumprida a obrigação.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte embargada em litigância 

de má-fé, tenho que não merece ser acolhido, pois a divergência se insere 

na dialética normal do feito.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado pela parte 

embargante para acolher os embargos em razão da inexigibilidade do título 

executivo extrajudicial na forma do art. 917 do Código de Processo Civil.

 A título de sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 

98, § 5º, do Código de Processo Civil, eis que defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, translade-se cópia para execução em apenso.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174994 Nr: 16948-78.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ADEMIR FILIPPIN, MARILENE GABBI FILIPPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GELSON DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Autos nº: 174994.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Carlos Ademir Filippin e outra.

 Embargado: Pedro Gelson Disconzi.

 Vistos,

 Trata-se de embargos à execução opostos em 25 de agosto de 2014 por 

Carlos Ademir Filippin e Marilene Gabbi Filippin em face do Pedro Gelson 

Disconzi, todos devidamente qualificados.

A parte embargante alega a inexistência de liquidez e exigibilidade do título 

executivo, aduzindo que a dívida está paga desde 2008, pois teria sido 

entregue ao exequente um imóvel como pagamento da obrigação.

 Assim, requereu a procedência dos embargos e a condenação do 

embargado em litigância de má-fé.

Pugnou pela concessão da gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 16/56.

A inicial foi recebida às fls. 59, tendo sido indeferido o pedido de atribuição 
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de efeito suspensivo aos embargos. Foi deferida a gratuidade da justiça.

A parte embargante apresentou embargos de declaração às fls. 61/64, os 

quais foram rejeitados às fls. 88.

A parte embargada apresentou impugnação aos embargos às fls. 65/70 

requerendo, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça.

 Alegou, preliminarmente, a ausência de pressuposto processual de 

existência, aduzindo haver defeito na representação processual, 

sustentando que o instrumento de procuração juntada às fls. 16 é cópia 

da procuração que instruiu o processo cód. nº 144991.

Sustentou também a carência de ação por impossibilidade jurídica do 

pedido, pois os embargantes não juntaram a aludida escritura pública de 

dação de pagamento.

 No mérito, sustentou que o imóvel objeto da matrícula nº 2.582 do CRI de 

Comodoro-MT, de posse dos embargantes, possui gravame de condição 

resolutiva averbada junto ao INCRA, de modo que não poder ser alienado, 

vendido, transferido ou mesmo doado por seus possuidores, bem como 

alegou que o referido imóvel possui registrada diversas penhoras.

Assim, requereu seja refutada a intenção da parte embargante de 

convalidar a dação em pagamento com imóvel impedido, seja por cláusula 

resolutiva ou por gravames.

 Juntou os documentos de fls. 76/86 e também requereu a concessão de 

gratuidade de justiça, o que não foi objeto de decisão até esta data.

A parte embargante deixou decorrer in albis o prazo para se manifestar 

acerca da impugnação aos embargos à execução (fls. 92).

Às fls. 95/98 foi transladada cópia da decisão proferida no incidente de 

impugnação ao valor da causa.

Às fls. 101/103 os embargantes requereram o julgamento antecipado da 

lide e juntaram os documentos de fls. 104/113.

Às fls. 116/119 a parte embargante juntou o comprovante de recolhimento 

das custas judiciais, haja vista a revogação da gratuidade da justiça.

Às fls. 124 foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, sendo 

ainda determinada a intimação da parte embargada para se manifestar 

acerca da petição e documentos de fls. 101/113, bem como para as 

partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

A parte embargante, às fls. 126, requereu a produção de prova oral.

A parte embargada, às fls. 127/129, alegou a intempestividade da juntada 

dos documentos de fls. 105/113 e pugnou pelo desentranhamento. 

Requereu o julgamento antecipado da lide.

Após vieram os autos conclusos.

É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, combinado com o art. 920, inciso II, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguidas pela parte 

embargada, quais sejam, ausência de pressuposto processual de 

existência e carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido.

 Referidas preliminares devem ser rejeitadas.

 A primeira porque o fato da procuração se tratar de cópia que instruiu 

outro processo (embargos à execução que foi anteriormente ajuizado e 

extinto) por si só não tem o condão de tornar irregular a representação 

processual, principalmente pelo fato de ter constado expressamente na 

procuração que os poderes outorgados destinavam-se especialmente 

para defender os interesses dos outorgantes no processo nº 

999-82.2012.811.0055, que se refere ao processo de execução apenso.

 A segunda porque o fato da parte embargante não ter juntado a cópia da 

escritura pública de dação de pagamento também não resulta na 

impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que esse fato pode ser 

comprovado por outros meios. Aliás, esta escritura acabou sendo 

posteriormente juntada.

Quanto à alegação de intempestividade da juntada pela parte embargante 

dos documentos de fls. 105/113, é verdade que, em homenagem ao 

princípio da concentração dos atos processuais, os documentos que 

visam comprovar as alegações das partes devem ser apresentados com 

a inicial e contestação. Nesse sentido é o art. 434 do Código de Processo 

Civil, in verbis:

 “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com 

os documentos destinados a provar suas alegações”.

Assim, a juntada de documento em momento posterior ao momento 

previsto no art. 434 do Código de Processo Civil, somente é admitida 

quando se tratar de documentos novos ou quando se tornarem 

conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte 

comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, conforme 

estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil.

Porém, no caso em apreço, a parte embargante fez menção expressa à 

aludida escritura pública na inicial, tendo, porém, deixado de juntá-la ao 

feito quando do ajuizamento dos embargos por razão que desconheço.

E mais. Vejo que a parte embargada tinha conhecimento desta escritura, 

tanto que também fez menção à mesma na impugnação de fls. 65/70 (vide 

fls. 67), de modo que, pela ausência de prejuízo, entendo não ser o caso 

de determinar o desentranhamento dos documentos de fls. 105/113.

Superadas essas questões, passo a análise da alegação da parte 

embargante de nulidade da execução em razão do título extrajudicial não 

corresponder à obrigação liquida exigível, em decorrência do pagamento 

da dívida.

 Sustentou a parte embargante que ainda no ano de 2008, mesmo antes 

do vencimento da obrigação, realizou o pagamento da dívida mediante a 

dação em pagamento de um imóvel.

 Embora a parte embargante não tenha instruído a inicial com cópia da 

escritura pública de dação em pagamento, o fazendo somente às fls. 

105/106, a parte embargada não negou sua existência.

Ao contrário, sustentou que a intenção da parte embargante de convalidar 

a dação em pagamento não poderia ser acolhida, em razão do imóvel 

possuir gravames de condição resolutiva averbada junto ao INCRA e 

diversas penhoras registradas.

Com efeito, o art. 374 do Código de Processo Civil dispõe que os fatos 

notórios, os que foram objeto de confissão, os incontroversos no 

processo, assim como os em cujo favor milite presunção legal, não 

dependem de prova.

Portanto, no caso em apreço, resta incontroverso que existiu a dação em 

pagamento de um imóvel pela dívida representada pelo instrumento 

particular de confissão de dívida, fato este, aliás, que sequer foi 

mencionado pela parte exequente na inicial.

 Registro mais uma vez que, embora a juntada do documento de fls. 

105/106 tenha se dado em momento inoportuno, trata-se a celebração da 

escritura de dação em pagamento de fato incontroverso.

 Isso mesmo, embora a parte embargada questione a extinção da 

obrigação como efeito decorrente da dação, não há nos autos 

controvérsia quanto à efetiva celebração do negócio jurídico de fls. 

105/106.

Como sabido, a dação em pagamento se trata de um acordo feito entre 

credor e devedor em que o credor aceita receber uma prestação diversa 

da que lhe é devida, tornando-se cumprida a obrigação.

Portanto, sendo incontroverso que a obrigação foi cumprida mediante 

dação em pagamento, o título executivo carece de exigibilidade, devendo 

ser extinta a execução nos termos do que dispõe o art. 803, I, do Código 

de Processo Civil.

Registro que eventual nulidade da dação em pagamento por erro ou 

ignorância deveria ser intentada pelo meio processual adequado, não 

podendo ser apreciada na presente ação, pois os embargos à execução 

têm apenas a finalidade de desconstituir ou ao menos alterar o limite e 

extensão da ação de execução.

Porém, diante da regra do inciso VI do art. 917 do Código de Processo 

Civil, devo chamar a atenção para o fato de que a tal condição resolutiva 

(Av1-2.582) e vários ônus já estavam todos averbados/registrados na 

matrícula nº 2.582 do CRI de Comodoro-MT quando da celebração da 

escritura de fls. 105/106, sendo que apenas o R8 é datado de 31/03/2013, 

enquanto que a escritura é de 03/04/08, ou seja, apenas esta última 

penhora é posterior à escritura (fls. 79).

Como a eficácia do registro é erga omnes, não acho crível invalidar a 

escritura pública celebrada, pois indiscutivelmente o credor/embargado 

teve plenas condições de consultar o fólio real antes de celebrar o 

negócio jurídico.

 Aliás, no item 2 da referida escritura consta o seguinte (fls. 105/106:

 “Declaram e reconhecem os Outorgantes Devedores e o Credor que o 

imóvel ora dado em dação em pagamento de parte da dívida, encontra-se 

penhorado conforme faz prova Certidão de Inteiro Teor espedida pelo RGI 

de Pontoes e Lacerda-MT.”

Conforme se verifica, neste caso o conhecimento acerca dos ônus é real 

e não ficto, pois neste sentido consta expressamente a escritura 

celebrada.

Pelo exposto, considerando a quitação expressa mencionada no item 4 da 
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escritura, penso que deve ser realmente reputada cumprida a obrigação.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte embargada em litigância 

de má-fé, tenho que não merece ser acolhido, pois a divergência se insere 

na dialética normal do feito.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado pela parte 

embargante para acolher os embargos em razão da inexigibilidade do título 

executivo extrajudicial na forma do art. 917 do Código de Processo Civil.

 A título de sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 

98, § 5º, do Código de Processo Civil, eis que defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, translade-se cópia para execução em apenso.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174994 Nr: 16948-78.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ADEMIR FILIPPIN, MARILENE GABBI FILIPPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GELSON DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Autos nº: 174994.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Carlos Ademir Filippin e outra.

 Embargado: Pedro Gelson Disconzi.

 Vistos,

 Trata-se de embargos à execução opostos em 25 de agosto de 2014 por 

Carlos Ademir Filippin e Marilene Gabbi Filippin em face do Pedro Gelson 

Disconzi, todos devidamente qualificados.

A parte embargante alega a inexistência de liquidez e exigibilidade do título 

executivo, aduzindo que a dívida está paga desde 2008, pois teria sido 

entregue ao exequente um imóvel como pagamento da obrigação.

 Assim, requereu a procedência dos embargos e a condenação do 

embargado em litigância de má-fé.

Pugnou pela concessão da gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 16/56.

A inicial foi recebida às fls. 59, tendo sido indeferido o pedido de atribuição 

de efeito suspensivo aos embargos. Foi deferida a gratuidade da justiça.

A parte embargante apresentou embargos de declaração às fls. 61/64, os 

quais foram rejeitados às fls. 88.

A parte embargada apresentou impugnação aos embargos às fls. 65/70 

requerendo, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça.

 Alegou, preliminarmente, a ausência de pressuposto processual de 

existência, aduzindo haver defeito na representação processual, 

sustentando que o instrumento de procuração juntada às fls. 16 é cópia 

da procuração que instruiu o processo cód. nº 144991.

Sustentou também a carência de ação por impossibilidade jurídica do 

pedido, pois os embargantes não juntaram a aludida escritura pública de 

dação de pagamento.

 No mérito, sustentou que o imóvel objeto da matrícula nº 2.582 do CRI de 

Comodoro-MT, de posse dos embargantes, possui gravame de condição 

resolutiva averbada junto ao INCRA, de modo que não poder ser alienado, 

vendido, transferido ou mesmo doado por seus possuidores, bem como 

alegou que o referido imóvel possui registrada diversas penhoras.

Assim, requereu seja refutada a intenção da parte embargante de 

convalidar a dação em pagamento com imóvel impedido, seja por cláusula 

resolutiva ou por gravames.

 Juntou os documentos de fls. 76/86 e também requereu a concessão de 

gratuidade de justiça, o que não foi objeto de decisão até esta data.

A parte embargante deixou decorrer in albis o prazo para se manifestar 

acerca da impugnação aos embargos à execução (fls. 92).

Às fls. 95/98 foi transladada cópia da decisão proferida no incidente de 

impugnação ao valor da causa.

Às fls. 101/103 os embargantes requereram o julgamento antecipado da 

lide e juntaram os documentos de fls. 104/113.

Às fls. 116/119 a parte embargante juntou o comprovante de recolhimento 

das custas judiciais, haja vista a revogação da gratuidade da justiça.

Às fls. 124 foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, sendo 

ainda determinada a intimação da parte embargada para se manifestar 

acerca da petição e documentos de fls. 101/113, bem como para as 

partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

A parte embargante, às fls. 126, requereu a produção de prova oral.

A parte embargada, às fls. 127/129, alegou a intempestividade da juntada 

dos documentos de fls. 105/113 e pugnou pelo desentranhamento. 

Requereu o julgamento antecipado da lide.

Após vieram os autos conclusos.

É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, combinado com o art. 920, inciso II, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguidas pela parte 

embargada, quais sejam, ausência de pressuposto processual de 

existência e carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido.

 Referidas preliminares devem ser rejeitadas.

 A primeira porque o fato da procuração se tratar de cópia que instruiu 

outro processo (embargos à execução que foi anteriormente ajuizado e 

extinto) por si só não tem o condão de tornar irregular a representação 

processual, principalmente pelo fato de ter constado expressamente na 

procuração que os poderes outorgados destinavam-se especialmente 

para defender os interesses dos outorgantes no processo nº 

999-82.2012.811.0055, que se refere ao processo de execução apenso.

 A segunda porque o fato da parte embargante não ter juntado a cópia da 

escritura pública de dação de pagamento também não resulta na 

impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que esse fato pode ser 

comprovado por outros meios. Aliás, esta escritura acabou sendo 

posteriormente juntada.

Quanto à alegação de intempestividade da juntada pela parte embargante 

dos documentos de fls. 105/113, é verdade que, em homenagem ao 

princípio da concentração dos atos processuais, os documentos que 

visam comprovar as alegações das partes devem ser apresentados com 

a inicial e contestação. Nesse sentido é o art. 434 do Código de Processo 

Civil, in verbis:

 “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com 

os documentos destinados a provar suas alegações”.

Assim, a juntada de documento em momento posterior ao momento 

previsto no art. 434 do Código de Processo Civil, somente é admitida 

quando se tratar de documentos novos ou quando se tornarem 

conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte 

comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, conforme 

estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil.

Porém, no caso em apreço, a parte embargante fez menção expressa à 

aludida escritura pública na inicial, tendo, porém, deixado de juntá-la ao 

feito quando do ajuizamento dos embargos por razão que desconheço.

E mais. Vejo que a parte embargada tinha conhecimento desta escritura, 

tanto que também fez menção à mesma na impugnação de fls. 65/70 (vide 

fls. 67), de modo que, pela ausência de prejuízo, entendo não ser o caso 

de determinar o desentranhamento dos documentos de fls. 105/113.

Superadas essas questões, passo a análise da alegação da parte 

embargante de nulidade da execução em razão do título extrajudicial não 

corresponder à obrigação liquida exigível, em decorrência do pagamento 

da dívida.

 Sustentou a parte embargante que ainda no ano de 2008, mesmo antes 

do vencimento da obrigação, realizou o pagamento da dívida mediante a 

dação em pagamento de um imóvel.

 Embora a parte embargante não tenha instruído a inicial com cópia da 

escritura pública de dação em pagamento, o fazendo somente às fls. 

105/106, a parte embargada não negou sua existência.

Ao contrário, sustentou que a intenção da parte embargante de convalidar 

a dação em pagamento não poderia ser acolhida, em razão do imóvel 

possuir gravames de condição resolutiva averbada junto ao INCRA e 

diversas penhoras registradas.
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Com efeito, o art. 374 do Código de Processo Civil dispõe que os fatos 

notórios, os que foram objeto de confissão, os incontroversos no 

processo, assim como os em cujo favor milite presunção legal, não 

dependem de prova.

Portanto, no caso em apreço, resta incontroverso que existiu a dação em 

pagamento de um imóvel pela dívida representada pelo instrumento 

particular de confissão de dívida, fato este, aliás, que sequer foi 

mencionado pela parte exequente na inicial.

 Registro mais uma vez que, embora a juntada do documento de fls. 

105/106 tenha se dado em momento inoportuno, trata-se a celebração da 

escritura de dação em pagamento de fato incontroverso.

 Isso mesmo, embora a parte embargada questione a extinção da 

obrigação como efeito decorrente da dação, não há nos autos 

controvérsia quanto à efetiva celebração do negócio jurídico de fls. 

105/106.

Como sabido, a dação em pagamento se trata de um acordo feito entre 

credor e devedor em que o credor aceita receber uma prestação diversa 

da que lhe é devida, tornando-se cumprida a obrigação.

Portanto, sendo incontroverso que a obrigação foi cumprida mediante 

dação em pagamento, o título executivo carece de exigibilidade, devendo 

ser extinta a execução nos termos do que dispõe o art. 803, I, do Código 

de Processo Civil.

Registro que eventual nulidade da dação em pagamento por erro ou 

ignorância deveria ser intentada pelo meio processual adequado, não 

podendo ser apreciada na presente ação, pois os embargos à execução 

têm apenas a finalidade de desconstituir ou ao menos alterar o limite e 

extensão da ação de execução.

Porém, diante da regra do inciso VI do art. 917 do Código de Processo 

Civil, devo chamar a atenção para o fato de que a tal condição resolutiva 

(Av1-2.582) e vários ônus já estavam todos averbados/registrados na 

matrícula nº 2.582 do CRI de Comodoro-MT quando da celebração da 

escritura de fls. 105/106, sendo que apenas o R8 é datado de 31/03/2013, 

enquanto que a escritura é de 03/04/08, ou seja, apenas esta última 

penhora é posterior à escritura (fls. 79).

Como a eficácia do registro é erga omnes, não acho crível invalidar a 

escritura pública celebrada, pois indiscutivelmente o credor/embargado 

teve plenas condições de consultar o fólio real antes de celebrar o 

negócio jurídico.

 Aliás, no item 2 da referida escritura consta o seguinte (fls. 105/106:

 “Declaram e reconhecem os Outorgantes Devedores e o Credor que o 

imóvel ora dado em dação em pagamento de parte da dívida, encontra-se 

penhorado conforme faz prova Certidão de Inteiro Teor espedida pelo RGI 

de Pontoes e Lacerda-MT.”

Conforme se verifica, neste caso o conhecimento acerca dos ônus é real 

e não ficto, pois neste sentido consta expressamente a escritura 

celebrada.

Pelo exposto, considerando a quitação expressa mencionada no item 4 da 

escritura, penso que deve ser realmente reputada cumprida a obrigação.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte embargada em litigância 

de má-fé, tenho que não merece ser acolhido, pois a divergência se insere 

na dialética normal do feito.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado pela parte 

embargante para acolher os embargos em razão da inexigibilidade do título 

executivo extrajudicial na forma do art. 917 do Código de Processo Civil.

 A título de sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 

98, § 5º, do Código de Processo Civil, eis que defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, translade-se cópia para execução em apenso.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272552 Nr: 3088-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA APOLINARIA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Alto do Tarumã, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272552 Nr: 3088-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA APOLINARIA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Alto do Tarumã, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272552 Nr: 3088-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA APOLINARIA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Alto do Tarumã, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272552 Nr: 3088-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA APOLINARIA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 
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OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Alto do Tarumã, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127334 Nr: 6251-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABN AMRO REAL S.A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES, BANCO REAL ABN AMRO REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11034-B, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Autos nº: 127334.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Ed Wilson Stiffler em 

face de Abn Amro Real S/A – Administradora de Cartões e Banco Real 

Abn Amro Real S/A, objetivando o recebimento do valor de R$ 36.958,30.

Às fls. 498 foi determinada a intimação da parte executada para pagar o 

débito.

 A parte executada, às fls. 500/504, apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando haver excesso de execução, haja 

vista que o pagamento da condenação foi realizado em 01/03/2013, de 

modo que não há que se falar em incidência de astreinte.

 Instada a se manifestar, às fls. 508/521 a parte exequente informou que 

não há nos autos o pagamento realizado pela parte executada, bem como 

que a multa executada foi arbitrada pelo Tribunal de Justiça.

 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença no valor de R$ 36.958,30 em 31 de maio de 

2017, sendo que a parte requerida apresentou o comprovante de 

pagamento efetuado em 01 de março de 2013, no valor de R$ 10.101,47.

Pois bem. Analisando a sentença proferida nos autos, verifico que foi 

confirmada a antecipação de tutela concedida, consistente na exclusão do 

nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de 

multa diária de R$ 1.000,00, bem como a condenação da parte requerida 

ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00, 

além dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, custas e despesas processuais.

Contudo, o acórdão de fls. 353/378 reformou a sentença para determinar 

que o valor da condenação referente à indenização por danos morais 

fosse corrigido monetariamente e acrescido de juros de legais a partir da 

prolação da sentença e reduzir o valor da multa cominatória para 

R$200,00, limitada ao prazo máximo de 30 dias.

Diante disso, verifico que a parte exequente incluiu no demonstrativo de 

débito a multa cominatória no valor de R$ 6.000,00 que atualizada 

corresponde à R$ 12.585,66.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que em nenhum 

momento, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento 

de sentença, restou comprovado o descumprimento da decisão que 

concedeu a antecipação de tutela, no que tange à inclusão do nome da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito pela parte requerida, se 

tratando apenas de alegações.

 Portanto, considerando que não restou comprovado o descumprimento da 

decisão que concedeu a antecipação de tutela, forçoso concluir que há 

excesso de execução ao incluir a multa cominatória no cálculo. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PUNITIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA. DECISÃO MANTIDA. A 

despeito da possível incidência de medida coercitiva, para que a mesma 

possa ser aplicada, a desídia da parte a que ela foi imposta necessita 

restar evidenciada, fato não demonstrado pelo agravante no presente 

instrumento. Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 

0035395-05.2013.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão 

Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9ª. Vara Cível; 

Data do Julgamento: 21/06/2013; Data de Registro: 22/06/2013)

Por outro lado, analisando o demonstrativo de débito apresentado pela 

parte exequente às fls. 489, entendo que são devidos os valores 

referentes à condenação por danos morais (R$ 17.125,95), custas e 

taxas processuais (R$ 2.002,39 e R$ 423,66) e honorários advocatícios 

(R$ 17.125,95 x 15% = R$ 2.568,89), totalizando a importância de R$ 

22.120,89 em 31 de maio de 2017.

Atualizando o débito para o dia 01º de fevereiro de 2018 no site 

https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo, obtive a 

importância de R$ 24.351,06, conforme quadro abaixo:

CORREÇÃO MONETÁRIA

ATUALIZADO ATÉ: 01/02/2018

JUROS INCIDENTES: A PARTIR DO(S) VALOR(ES) DEVIDO(S)

PERCENTUAL DE JUROS: 0,5% E 1%

VALORES DEVIDOS

Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros 

R$ Corrigido+Juros R$?

31/05/2017 22.120,89 1,00992462 22.340,43 9,00% 2.010,63 24.351,06

Total Geral 24.351,06

Subtotal 24.351,06

Nessa esteira, em consulta ao sistema SisconDJ, constatei que há valores 

depositados nos autos como alegou a parte executada, estando disponível 

o valor de R$ 14.311,77 em 01º de fevereiro de 2018, conforme extrato 

que segue anexo à esta decisão.

 Portanto, há um débito remanescente em favor da parte exequente no 

valor de R$ 10.039,29 (R$ 24.351,06 - R$ 14.311,77), sendo que deste 

valor é que deverá incidir a multa de 10% e, também, honorários 

advocatícios de 10%, fixados na decisão de fls. 498.

Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, para reconhecer o excesso de execução do montante de R$ R$ 

14.837,41 (R$ 36.958,30 - R$ 22.120,89) e, em observância ao princípio 

da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 10% do valor do excesso reconhecido.

 Por conseguinte, tratando-se de valor incontroverso a quantia depositada 

nos autos, desde já fica autorizado o seu levantamento mediante a 

expedição de alvará em favor da parte credora ou de seu procurador, 

desde que possua poderes para tanto, o que deverá ser certificado nos 

autos, devendo ainda ser observado o disposto no art. 450 da CNCG.

Quanto ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença, 

considerando que houve pagamento parcial do débito, deverá a parte 

exequente atualizar o débito remanescente e aplicar a multa de 10% e, 

também, honorários advocatícios de 10%, fixados na decisão de fls. 498.

Feito isto, desde já defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para fins recursais.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127334 Nr: 6251-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABN AMRO REAL S.A ADMINISTRADORA DE 
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CARTÕES, BANCO REAL ABN AMRO REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11034-B, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Autos nº: 127334.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Ed Wilson Stiffler em 

face de Abn Amro Real S/A – Administradora de Cartões e Banco Real 

Abn Amro Real S/A, objetivando o recebimento do valor de R$ 36.958,30.

Às fls. 498 foi determinada a intimação da parte executada para pagar o 

débito.

 A parte executada, às fls. 500/504, apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando haver excesso de execução, haja 

vista que o pagamento da condenação foi realizado em 01/03/2013, de 

modo que não há que se falar em incidência de astreinte.

 Instada a se manifestar, às fls. 508/521 a parte exequente informou que 

não há nos autos o pagamento realizado pela parte executada, bem como 

que a multa executada foi arbitrada pelo Tribunal de Justiça.

 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença no valor de R$ 36.958,30 em 31 de maio de 

2017, sendo que a parte requerida apresentou o comprovante de 

pagamento efetuado em 01 de março de 2013, no valor de R$ 10.101,47.

Pois bem. Analisando a sentença proferida nos autos, verifico que foi 

confirmada a antecipação de tutela concedida, consistente na exclusão do 

nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de 

multa diária de R$ 1.000,00, bem como a condenação da parte requerida 

ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00, 

além dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, custas e despesas processuais.

Contudo, o acórdão de fls. 353/378 reformou a sentença para determinar 

que o valor da condenação referente à indenização por danos morais 

fosse corrigido monetariamente e acrescido de juros de legais a partir da 

prolação da sentença e reduzir o valor da multa cominatória para 

R$200,00, limitada ao prazo máximo de 30 dias.

Diante disso, verifico que a parte exequente incluiu no demonstrativo de 

débito a multa cominatória no valor de R$ 6.000,00 que atualizada 

corresponde à R$ 12.585,66.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que em nenhum 

momento, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento 

de sentença, restou comprovado o descumprimento da decisão que 

concedeu a antecipação de tutela, no que tange à inclusão do nome da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito pela parte requerida, se 

tratando apenas de alegações.

 Portanto, considerando que não restou comprovado o descumprimento da 

decisão que concedeu a antecipação de tutela, forçoso concluir que há 

excesso de execução ao incluir a multa cominatória no cálculo. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PUNITIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA. DECISÃO MANTIDA. A 

despeito da possível incidência de medida coercitiva, para que a mesma 

possa ser aplicada, a desídia da parte a que ela foi imposta necessita 

restar evidenciada, fato não demonstrado pelo agravante no presente 

instrumento. Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 

0035395-05.2013.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão 

Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9ª. Vara Cível; 

Data do Julgamento: 21/06/2013; Data de Registro: 22/06/2013)

Por outro lado, analisando o demonstrativo de débito apresentado pela 

parte exequente às fls. 489, entendo que são devidos os valores 

referentes à condenação por danos morais (R$ 17.125,95), custas e 

taxas processuais (R$ 2.002,39 e R$ 423,66) e honorários advocatícios 

(R$ 17.125,95 x 15% = R$ 2.568,89), totalizando a importância de R$ 

22.120,89 em 31 de maio de 2017.

Atualizando o débito para o dia 01º de fevereiro de 2018 no site 

https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo, obtive a 

importância de R$ 24.351,06, conforme quadro abaixo:

CORREÇÃO MONETÁRIA

ATUALIZADO ATÉ: 01/02/2018

JUROS INCIDENTES: A PARTIR DO(S) VALOR(ES) DEVIDO(S)

PERCENTUAL DE JUROS: 0,5% E 1%

VALORES DEVIDOS

Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros 

R$ Corrigido+Juros R$?

31/05/2017 22.120,89 1,00992462 22.340,43 9,00% 2.010,63 24.351,06

Total Geral 24.351,06

Subtotal 24.351,06

Nessa esteira, em consulta ao sistema SisconDJ, constatei que há valores 

depositados nos autos como alegou a parte executada, estando disponível 

o valor de R$ 14.311,77 em 01º de fevereiro de 2018, conforme extrato 

que segue anexo à esta decisão.

 Portanto, há um débito remanescente em favor da parte exequente no 

valor de R$ 10.039,29 (R$ 24.351,06 - R$ 14.311,77), sendo que deste 

valor é que deverá incidir a multa de 10% e, também, honorários 

advocatícios de 10%, fixados na decisão de fls. 498.

Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, para reconhecer o excesso de execução do montante de R$ R$ 

14.837,41 (R$ 36.958,30 - R$ 22.120,89) e, em observância ao princípio 

da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 10% do valor do excesso reconhecido.

 Por conseguinte, tratando-se de valor incontroverso a quantia depositada 

nos autos, desde já fica autorizado o seu levantamento mediante a 

expedição de alvará em favor da parte credora ou de seu procurador, 

desde que possua poderes para tanto, o que deverá ser certificado nos 

autos, devendo ainda ser observado o disposto no art. 450 da CNCG.

Quanto ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença, 

considerando que houve pagamento parcial do débito, deverá a parte 

exequente atualizar o débito remanescente e aplicar a multa de 10% e, 

também, honorários advocatícios de 10%, fixados na decisão de fls. 498.

Feito isto, desde já defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para fins recursais.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127334 Nr: 6251-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABN AMRO REAL S.A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES, BANCO REAL ABN AMRO REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11034-B, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Autos nº: 127334.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Ed Wilson Stiffler em 

face de Abn Amro Real S/A – Administradora de Cartões e Banco Real 

Abn Amro Real S/A, objetivando o recebimento do valor de R$ 36.958,30.

Às fls. 498 foi determinada a intimação da parte executada para pagar o 

débito.

 A parte executada, às fls. 500/504, apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando haver excesso de execução, haja 

vista que o pagamento da condenação foi realizado em 01/03/2013, de 

modo que não há que se falar em incidência de astreinte.

 Instada a se manifestar, às fls. 508/521 a parte exequente informou que 

não há nos autos o pagamento realizado pela parte executada, bem como 

que a multa executada foi arbitrada pelo Tribunal de Justiça.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 305 de 1163



 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença no valor de R$ 36.958,30 em 31 de maio de 

2017, sendo que a parte requerida apresentou o comprovante de 

pagamento efetuado em 01 de março de 2013, no valor de R$ 10.101,47.

Pois bem. Analisando a sentença proferida nos autos, verifico que foi 

confirmada a antecipação de tutela concedida, consistente na exclusão do 

nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de 

multa diária de R$ 1.000,00, bem como a condenação da parte requerida 

ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00, 

além dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, custas e despesas processuais.

Contudo, o acórdão de fls. 353/378 reformou a sentença para determinar 

que o valor da condenação referente à indenização por danos morais 

fosse corrigido monetariamente e acrescido de juros de legais a partir da 

prolação da sentença e reduzir o valor da multa cominatória para 

R$200,00, limitada ao prazo máximo de 30 dias.

Diante disso, verifico que a parte exequente incluiu no demonstrativo de 

débito a multa cominatória no valor de R$ 6.000,00 que atualizada 

corresponde à R$ 12.585,66.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que em nenhum 

momento, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento 

de sentença, restou comprovado o descumprimento da decisão que 

concedeu a antecipação de tutela, no que tange à inclusão do nome da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito pela parte requerida, se 

tratando apenas de alegações.

 Portanto, considerando que não restou comprovado o descumprimento da 

decisão que concedeu a antecipação de tutela, forçoso concluir que há 

excesso de execução ao incluir a multa cominatória no cálculo. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PUNITIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA. DECISÃO MANTIDA. A 

despeito da possível incidência de medida coercitiva, para que a mesma 

possa ser aplicada, a desídia da parte a que ela foi imposta necessita 

restar evidenciada, fato não demonstrado pelo agravante no presente 

instrumento. Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 

0035395-05.2013.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão 

Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9ª. Vara Cível; 

Data do Julgamento: 21/06/2013; Data de Registro: 22/06/2013)

Por outro lado, analisando o demonstrativo de débito apresentado pela 

parte exequente às fls. 489, entendo que são devidos os valores 

referentes à condenação por danos morais (R$ 17.125,95), custas e 

taxas processuais (R$ 2.002,39 e R$ 423,66) e honorários advocatícios 

(R$ 17.125,95 x 15% = R$ 2.568,89), totalizando a importância de R$ 

22.120,89 em 31 de maio de 2017.

Atualizando o débito para o dia 01º de fevereiro de 2018 no site 

https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo, obtive a 

importância de R$ 24.351,06, conforme quadro abaixo:

CORREÇÃO MONETÁRIA

ATUALIZADO ATÉ: 01/02/2018

JUROS INCIDENTES: A PARTIR DO(S) VALOR(ES) DEVIDO(S)

PERCENTUAL DE JUROS: 0,5% E 1%

VALORES DEVIDOS

Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros 

R$ Corrigido+Juros R$?

31/05/2017 22.120,89 1,00992462 22.340,43 9,00% 2.010,63 24.351,06

Total Geral 24.351,06

Subtotal 24.351,06

Nessa esteira, em consulta ao sistema SisconDJ, constatei que há valores 

depositados nos autos como alegou a parte executada, estando disponível 

o valor de R$ 14.311,77 em 01º de fevereiro de 2018, conforme extrato 

que segue anexo à esta decisão.

 Portanto, há um débito remanescente em favor da parte exequente no 

valor de R$ 10.039,29 (R$ 24.351,06 - R$ 14.311,77), sendo que deste 

valor é que deverá incidir a multa de 10% e, também, honorários 

advocatícios de 10%, fixados na decisão de fls. 498.

Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, para reconhecer o excesso de execução do montante de R$ R$ 

14.837,41 (R$ 36.958,30 - R$ 22.120,89) e, em observância ao princípio 

da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 10% do valor do excesso reconhecido.

 Por conseguinte, tratando-se de valor incontroverso a quantia depositada 

nos autos, desde já fica autorizado o seu levantamento mediante a 

expedição de alvará em favor da parte credora ou de seu procurador, 

desde que possua poderes para tanto, o que deverá ser certificado nos 

autos, devendo ainda ser observado o disposto no art. 450 da CNCG.

Quanto ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença, 

considerando que houve pagamento parcial do débito, deverá a parte 

exequente atualizar o débito remanescente e aplicar a multa de 10% e, 

também, honorários advocatícios de 10%, fixados na decisão de fls. 498.

Feito isto, desde já defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para fins recursais.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127334 Nr: 6251-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABN AMRO REAL S.A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES, BANCO REAL ABN AMRO REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11034-B, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Autos nº: 127334.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Ed Wilson Stiffler em 

face de Abn Amro Real S/A – Administradora de Cartões e Banco Real 

Abn Amro Real S/A, objetivando o recebimento do valor de R$ 36.958,30.

Às fls. 498 foi determinada a intimação da parte executada para pagar o 

débito.

 A parte executada, às fls. 500/504, apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando haver excesso de execução, haja 

vista que o pagamento da condenação foi realizado em 01/03/2013, de 

modo que não há que se falar em incidência de astreinte.

 Instada a se manifestar, às fls. 508/521 a parte exequente informou que 

não há nos autos o pagamento realizado pela parte executada, bem como 

que a multa executada foi arbitrada pelo Tribunal de Justiça.

 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença no valor de R$ 36.958,30 em 31 de maio de 

2017, sendo que a parte requerida apresentou o comprovante de 

pagamento efetuado em 01 de março de 2013, no valor de R$ 10.101,47.

Pois bem. Analisando a sentença proferida nos autos, verifico que foi 

confirmada a antecipação de tutela concedida, consistente na exclusão do 

nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de 

multa diária de R$ 1.000,00, bem como a condenação da parte requerida 

ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00, 

além dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, custas e despesas processuais.

Contudo, o acórdão de fls. 353/378 reformou a sentença para determinar 

que o valor da condenação referente à indenização por danos morais 

fosse corrigido monetariamente e acrescido de juros de legais a partir da 

prolação da sentença e reduzir o valor da multa cominatória para 
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R$200,00, limitada ao prazo máximo de 30 dias.

Diante disso, verifico que a parte exequente incluiu no demonstrativo de 

débito a multa cominatória no valor de R$ 6.000,00 que atualizada 

corresponde à R$ 12.585,66.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que em nenhum 

momento, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento 

de sentença, restou comprovado o descumprimento da decisão que 

concedeu a antecipação de tutela, no que tange à inclusão do nome da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito pela parte requerida, se 

tratando apenas de alegações.

 Portanto, considerando que não restou comprovado o descumprimento da 

decisão que concedeu a antecipação de tutela, forçoso concluir que há 

excesso de execução ao incluir a multa cominatória no cálculo. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PUNITIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA. DECISÃO MANTIDA. A 

despeito da possível incidência de medida coercitiva, para que a mesma 

possa ser aplicada, a desídia da parte a que ela foi imposta necessita 

restar evidenciada, fato não demonstrado pelo agravante no presente 

instrumento. Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 

0035395-05.2013.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão 

Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9ª. Vara Cível; 

Data do Julgamento: 21/06/2013; Data de Registro: 22/06/2013)

Por outro lado, analisando o demonstrativo de débito apresentado pela 

parte exequente às fls. 489, entendo que são devidos os valores 

referentes à condenação por danos morais (R$ 17.125,95), custas e 

taxas processuais (R$ 2.002,39 e R$ 423,66) e honorários advocatícios 

(R$ 17.125,95 x 15% = R$ 2.568,89), totalizando a importância de R$ 

22.120,89 em 31 de maio de 2017.

Atualizando o débito para o dia 01º de fevereiro de 2018 no site 

https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo, obtive a 

importância de R$ 24.351,06, conforme quadro abaixo:

CORREÇÃO MONETÁRIA

ATUALIZADO ATÉ: 01/02/2018

JUROS INCIDENTES: A PARTIR DO(S) VALOR(ES) DEVIDO(S)

PERCENTUAL DE JUROS: 0,5% E 1%

VALORES DEVIDOS

Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros 

R$ Corrigido+Juros R$?

31/05/2017 22.120,89 1,00992462 22.340,43 9,00% 2.010,63 24.351,06

Total Geral 24.351,06

Subtotal 24.351,06

Nessa esteira, em consulta ao sistema SisconDJ, constatei que há valores 

depositados nos autos como alegou a parte executada, estando disponível 

o valor de R$ 14.311,77 em 01º de fevereiro de 2018, conforme extrato 

que segue anexo à esta decisão.

 Portanto, há um débito remanescente em favor da parte exequente no 

valor de R$ 10.039,29 (R$ 24.351,06 - R$ 14.311,77), sendo que deste 

valor é que deverá incidir a multa de 10% e, também, honorários 

advocatícios de 10%, fixados na decisão de fls. 498.

Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, para reconhecer o excesso de execução do montante de R$ R$ 

14.837,41 (R$ 36.958,30 - R$ 22.120,89) e, em observância ao princípio 

da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 10% do valor do excesso reconhecido.

 Por conseguinte, tratando-se de valor incontroverso a quantia depositada 

nos autos, desde já fica autorizado o seu levantamento mediante a 

expedição de alvará em favor da parte credora ou de seu procurador, 

desde que possua poderes para tanto, o que deverá ser certificado nos 

autos, devendo ainda ser observado o disposto no art. 450 da CNCG.

Quanto ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença, 

considerando que houve pagamento parcial do débito, deverá a parte 

exequente atualizar o débito remanescente e aplicar a multa de 10% e, 

também, honorários advocatícios de 10%, fixados na decisão de fls. 498.

Feito isto, desde já defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para fins recursais.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141198 Nr: 526-96.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CIRILO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Autos nº. 141198.

Vistos,

 Trata-se de ação ordinária de revisão contratual ajuizada por Gilberto 

Cirilo Ribeiro em desfavor de BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e 

Investimento, ambos qualificados na inicial.

 Inicialmente, determino o desarquivamento dos presentes autos, devendo 

ser apensado ao processo cód. nº 136519, também em trâmite nesta 

Vara.

 Pois bem. Compulsando os autos, verifico que às fls. 126/128 as partes 

entabularam acordo, no qual a parte requerida aceitou receber o valor de 

R$ 2.342,28 para dar plena quitação ao contrato nº 120390000096304, 

tendo constado que o pagamento se daria por transferência eletrônica na 

conta indicada pela financeira.

 O acordo foi homologado às fls. 134, ocasião em que foi determinado: 

“Expeça-se o alvará respectivo, intimando o representante do banco, nos 

termos do Prov. nº 16/2011-CGJ, acerca da transferência efetuada”.

 Registro que naquela oportunidade, a parte autora apenas havia juntado 

dois comprovantes de depósitos, um no valor de R$ 295,34 (fls. 101) e 

outro no valor de R$ 129,72 (fls. 102).

 Ocorre que, melhor analisando o comprovante de depósito do valor de R$ 

129,72 (fls. 102), constato que ele foi juntado de forma equivocado pela 

parte autora neste processo, pois conforme dados constantes da própria 

guia de depósito, ele se referia ao processo nº 404/2011 (nº único 

6779-37.2011.811.0055 - cód. nº 136519), ajuizado pela parte autora em 

desfavor do Banco Finasa BMC S.A., processo este que determinei o 

apensamento para melhor compreensão dos fatos.

 Por conta desse equívoco, acabou ocorrendo a vinculação neste 

processo dos valores depositados na conta judicial nº 3500108205473 (7 

depósitos no valor de R$ 129,72), quando na verdade referidos depósitos 

se referiam ao processo nº 404/2011 (nº único 6779-37.2011.811.0055 - 

cód. nº 136519), tanto que no citado processo a parte autora juntou 

outros comprovantes no mesmo valor de R$ 129,72 (fls. 118, fls. 205 e fls. 

207 dos autos cód. nº 136519).

 Os valores depositados na conta judicial nº 3500108205473 foram 

equivocadamente depositados, por meio do alvará judicial nº 

133901-P/2014, na conta bancária da parte requerida BV Financeira S.A. 

Crédito Financiamento e Investimento, conforme fls. 149.

 O equívoco acima somente foi constatado recentemente, quando se 

verificou a inexistência de valores depositados na conta judicial nº 

3500108205473, tendo o Departamento de Depósitos Judiciais informado 

os valores haviam sido levantados por meio do alvará nº 133901-P/2014 

em 17/12/2014, cuja conta estava vinculada ao presente processo (ofício 

de fls. 234 dos autos cód. nº 136519), ou seja, o alvará de fls. 149.

 Ante o exposto, considerando que a requerida BV Financeira S.A. Crédito 

Financiamento e Investimento recebeu, de forma equivocada, os valores 

que estavam depositados na conta judicial nº 3500108205473, por meio do 

alvará nº 133901-P/2014 (creditado em 17/12/2014), determino sua 

intimação pessoal para, no prazo de 15 dias, restituir o valor de R$ 

1.007,43 atualizado desde o dia 17/12/2014, mediante depósito judicial 

vinculado aos presentes autos, para posterior destinação ao seu real 

credor.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.
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Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141198 Nr: 526-96.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CIRILO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Autos nº. 141198.

Vistos,

 Trata-se de ação ordinária de revisão contratual ajuizada por Gilberto 

Cirilo Ribeiro em desfavor de BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e 

Investimento, ambos qualificados na inicial.

 Inicialmente, determino o desarquivamento dos presentes autos, devendo 

ser apensado ao processo cód. nº 136519, também em trâmite nesta 

Vara.

 Pois bem. Compulsando os autos, verifico que às fls. 126/128 as partes 

entabularam acordo, no qual a parte requerida aceitou receber o valor de 

R$ 2.342,28 para dar plena quitação ao contrato nº 120390000096304, 

tendo constado que o pagamento se daria por transferência eletrônica na 

conta indicada pela financeira.

 O acordo foi homologado às fls. 134, ocasião em que foi determinado: 

“Expeça-se o alvará respectivo, intimando o representante do banco, nos 

termos do Prov. nº 16/2011-CGJ, acerca da transferência efetuada”.

 Registro que naquela oportunidade, a parte autora apenas havia juntado 

dois comprovantes de depósitos, um no valor de R$ 295,34 (fls. 101) e 

outro no valor de R$ 129,72 (fls. 102).

 Ocorre que, melhor analisando o comprovante de depósito do valor de R$ 

129,72 (fls. 102), constato que ele foi juntado de forma equivocado pela 

parte autora neste processo, pois conforme dados constantes da própria 

guia de depósito, ele se referia ao processo nº 404/2011 (nº único 

6779-37.2011.811.0055 - cód. nº 136519), ajuizado pela parte autora em 

desfavor do Banco Finasa BMC S.A., processo este que determinei o 

apensamento para melhor compreensão dos fatos.

 Por conta desse equívoco, acabou ocorrendo a vinculação neste 

processo dos valores depositados na conta judicial nº 3500108205473 (7 

depósitos no valor de R$ 129,72), quando na verdade referidos depósitos 

se referiam ao processo nº 404/2011 (nº único 6779-37.2011.811.0055 - 

cód. nº 136519), tanto que no citado processo a parte autora juntou 

outros comprovantes no mesmo valor de R$ 129,72 (fls. 118, fls. 205 e fls. 

207 dos autos cód. nº 136519).

 Os valores depositados na conta judicial nº 3500108205473 foram 

equivocadamente depositados, por meio do alvará judicial nº 

133901-P/2014, na conta bancária da parte requerida BV Financeira S.A. 

Crédito Financiamento e Investimento, conforme fls. 149.

 O equívoco acima somente foi constatado recentemente, quando se 

verificou a inexistência de valores depositados na conta judicial nº 

3500108205473, tendo o Departamento de Depósitos Judiciais informado 

os valores haviam sido levantados por meio do alvará nº 133901-P/2014 

em 17/12/2014, cuja conta estava vinculada ao presente processo (ofício 

de fls. 234 dos autos cód. nº 136519), ou seja, o alvará de fls. 149.

 Ante o exposto, considerando que a requerida BV Financeira S.A. Crédito 

Financiamento e Investimento recebeu, de forma equivocada, os valores 

que estavam depositados na conta judicial nº 3500108205473, por meio do 

alvará nº 133901-P/2014 (creditado em 17/12/2014), determino sua 

intimação pessoal para, no prazo de 15 dias, restituir o valor de R$ 

1.007,43 atualizado desde o dia 17/12/2014, mediante depósito judicial 

vinculado aos presentes autos, para posterior destinação ao seu real 

credor.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141198 Nr: 526-96.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CIRILO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Autos nº. 141198.

Vistos,

 Trata-se de ação ordinária de revisão contratual ajuizada por Gilberto 

Cirilo Ribeiro em desfavor de BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e 

Investimento, ambos qualificados na inicial.

 Inicialmente, determino o desarquivamento dos presentes autos, devendo 

ser apensado ao processo cód. nº 136519, também em trâmite nesta 

Vara.

 Pois bem. Compulsando os autos, verifico que às fls. 126/128 as partes 

entabularam acordo, no qual a parte requerida aceitou receber o valor de 

R$ 2.342,28 para dar plena quitação ao contrato nº 120390000096304, 

tendo constado que o pagamento se daria por transferência eletrônica na 

conta indicada pela financeira.

 O acordo foi homologado às fls. 134, ocasião em que foi determinado: 

“Expeça-se o alvará respectivo, intimando o representante do banco, nos 

termos do Prov. nº 16/2011-CGJ, acerca da transferência efetuada”.

 Registro que naquela oportunidade, a parte autora apenas havia juntado 

dois comprovantes de depósitos, um no valor de R$ 295,34 (fls. 101) e 

outro no valor de R$ 129,72 (fls. 102).

 Ocorre que, melhor analisando o comprovante de depósito do valor de R$ 

129,72 (fls. 102), constato que ele foi juntado de forma equivocado pela 

parte autora neste processo, pois conforme dados constantes da própria 

guia de depósito, ele se referia ao processo nº 404/2011 (nº único 

6779-37.2011.811.0055 - cód. nº 136519), ajuizado pela parte autora em 

desfavor do Banco Finasa BMC S.A., processo este que determinei o 

apensamento para melhor compreensão dos fatos.

 Por conta desse equívoco, acabou ocorrendo a vinculação neste 

processo dos valores depositados na conta judicial nº 3500108205473 (7 

depósitos no valor de R$ 129,72), quando na verdade referidos depósitos 

se referiam ao processo nº 404/2011 (nº único 6779-37.2011.811.0055 - 

cód. nº 136519), tanto que no citado processo a parte autora juntou 

outros comprovantes no mesmo valor de R$ 129,72 (fls. 118, fls. 205 e fls. 

207 dos autos cód. nº 136519).

 Os valores depositados na conta judicial nº 3500108205473 foram 

equivocadamente depositados, por meio do alvará judicial nº 

133901-P/2014, na conta bancária da parte requerida BV Financeira S.A. 

Crédito Financiamento e Investimento, conforme fls. 149.

 O equívoco acima somente foi constatado recentemente, quando se 

verificou a inexistência de valores depositados na conta judicial nº 

3500108205473, tendo o Departamento de Depósitos Judiciais informado 

os valores haviam sido levantados por meio do alvará nº 133901-P/2014 

em 17/12/2014, cuja conta estava vinculada ao presente processo (ofício 

de fls. 234 dos autos cód. nº 136519), ou seja, o alvará de fls. 149.

 Ante o exposto, considerando que a requerida BV Financeira S.A. Crédito 

Financiamento e Investimento recebeu, de forma equivocada, os valores 

que estavam depositados na conta judicial nº 3500108205473, por meio do 

alvará nº 133901-P/2014 (creditado em 17/12/2014), determino sua 

intimação pessoal para, no prazo de 15 dias, restituir o valor de R$ 

1.007,43 atualizado desde o dia 17/12/2014, mediante depósito judicial 

vinculado aos presentes autos, para posterior destinação ao seu real 

credor.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 141198 Nr: 526-96.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CIRILO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Autos nº. 141198.

Vistos,

 Trata-se de ação ordinária de revisão contratual ajuizada por Gilberto 

Cirilo Ribeiro em desfavor de BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e 

Investimento, ambos qualificados na inicial.

 Inicialmente, determino o desarquivamento dos presentes autos, devendo 

ser apensado ao processo cód. nº 136519, também em trâmite nesta 

Vara.

 Pois bem. Compulsando os autos, verifico que às fls. 126/128 as partes 

entabularam acordo, no qual a parte requerida aceitou receber o valor de 

R$ 2.342,28 para dar plena quitação ao contrato nº 120390000096304, 

tendo constado que o pagamento se daria por transferência eletrônica na 

conta indicada pela financeira.

 O acordo foi homologado às fls. 134, ocasião em que foi determinado: 

“Expeça-se o alvará respectivo, intimando o representante do banco, nos 

termos do Prov. nº 16/2011-CGJ, acerca da transferência efetuada”.

 Registro que naquela oportunidade, a parte autora apenas havia juntado 

dois comprovantes de depósitos, um no valor de R$ 295,34 (fls. 101) e 

outro no valor de R$ 129,72 (fls. 102).

 Ocorre que, melhor analisando o comprovante de depósito do valor de R$ 

129,72 (fls. 102), constato que ele foi juntado de forma equivocado pela 

parte autora neste processo, pois conforme dados constantes da própria 

guia de depósito, ele se referia ao processo nº 404/2011 (nº único 

6779-37.2011.811.0055 - cód. nº 136519), ajuizado pela parte autora em 

desfavor do Banco Finasa BMC S.A., processo este que determinei o 

apensamento para melhor compreensão dos fatos.

 Por conta desse equívoco, acabou ocorrendo a vinculação neste 

processo dos valores depositados na conta judicial nº 3500108205473 (7 

depósitos no valor de R$ 129,72), quando na verdade referidos depósitos 

se referiam ao processo nº 404/2011 (nº único 6779-37.2011.811.0055 - 

cód. nº 136519), tanto que no citado processo a parte autora juntou 

outros comprovantes no mesmo valor de R$ 129,72 (fls. 118, fls. 205 e fls. 

207 dos autos cód. nº 136519).

 Os valores depositados na conta judicial nº 3500108205473 foram 

equivocadamente depositados, por meio do alvará judicial nº 

133901-P/2014, na conta bancária da parte requerida BV Financeira S.A. 

Crédito Financiamento e Investimento, conforme fls. 149.

 O equívoco acima somente foi constatado recentemente, quando se 

verificou a inexistência de valores depositados na conta judicial nº 

3500108205473, tendo o Departamento de Depósitos Judiciais informado 

os valores haviam sido levantados por meio do alvará nº 133901-P/2014 

em 17/12/2014, cuja conta estava vinculada ao presente processo (ofício 

de fls. 234 dos autos cód. nº 136519), ou seja, o alvará de fls. 149.

 Ante o exposto, considerando que a requerida BV Financeira S.A. Crédito 

Financiamento e Investimento recebeu, de forma equivocada, os valores 

que estavam depositados na conta judicial nº 3500108205473, por meio do 

alvará nº 133901-P/2014 (creditado em 17/12/2014), determino sua 

intimação pessoal para, no prazo de 15 dias, restituir o valor de R$ 

1.007,43 atualizado desde o dia 17/12/2014, mediante depósito judicial 

vinculado aos presentes autos, para posterior destinação ao seu real 

credor.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136519 Nr: 6779-37.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CIRILO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 Autos nº. 136519.

Vistos,

 Inicialmente registro que mais uma vez a parte autora descumpriu a 

determinação judicial de juntar aos autos os comprovantes de todos os 

depósitos realizados no presente feito e no processo cód. nº 141198.

 Essa conduta da parte autora constitui ato atentatório à dignidade da 

justiça, conforme estabelece o art. 77, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, tendo sido, inclusive, expressamente advertida às fls. 264 nesse 

sentido.

 Assim, a parte autora deve ser penalizada com aplicação de multa de 

10% (dez por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da 

justiça.

 Outrossim, apesar da parte autora não ter trazido os comprovantes de 

depósitos, constatei que os valores que estavam depositados na conta 

judicial nº 3500108205473 (7 depósitos no valor de R$ 129,72) se referiam 

ao presente feito, tanto que às fls. 223/226, consta extrato da conta 

mencionando como parte requerida o Banco Finasa BMC S.A.

 Ocorre que a parte autora também possuía ação revisional em face da BV 

Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento (processo nº 

526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198) e de forma equivocada juntou 

naquele processo um comprovante de depósito do valor de R$ 129,72 (fls. 

102 daqueles autos), quando na verdade se referia ao presente feito, 

conforme dados constantes da própria guia de depósito.

 Por conta desse equívoco, acabou ocorrendo a vinculação naquele 

processo (nº 526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198), dos valores 

depositados na conta judicial nº 3500108205473 (7 depósitos no valor de 

R$ 129,72) e em seguida os valores foram erroneamente depositados, por 

meio do alvará judicial nº 133901-P/2014, na conta bancária da BV 

Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, requerida naquele 

processo.

 Diante dessa constatação, determinei no processo nº 

526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198 a intimação da BV Financeira 

S.A. Crédito Financiamento e Investimento para, no prazo de 15 dias, 

restituir o valor de R$ 1.007,43 atualizado desde o dia 17/12/2014.

 Assim, deverá ser aguardado o cumprimento da determinação acima 

para, então, ser realizado o depósito dos valores à parte requerida Banco 

Finasa BMC S.A.

 Os valores depositados na conta judicial nº 500109342315 (2 depósitos 

de R$ 129,72) também se referem ao presente feito, estando eles 

disponíveis para ser levantados, razão pela qual, não vejo óbice para a 

transferência desses valores à parte requerida Banco Finasa BMC S.A.

 De outra banda, quanto aos valores depositados na conta judicial nº 

3500108205474, se referem ao processo nº 526-96.2012.811.0055 – cód. 

nº 141198 e já foram levantados pela BV Financeira S.A. Crédito 

Financiamento e Investimento naquele feito, não guardando correlação 

com a presente ação.

 Diante o exposto, com fundamento no art. 77, § 2º, do Código de 

Processo Civil aplico à parte autora multa de 10% (dez por cento) do valor 

da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, cujo valor deverá ser 

depositado nos autos em até 15 dias, sob pena de ser inscrita como dívida 

(§ 3º).

 Defiro o levantamento dos valores depositados na conta judicial nº 

500109342315, mediante a expedição de alvará em favor da parte 

requerida ou de seu procurador, desde que possua poderes para tanto, o 

que deverá ser certificado nos autos, devendo ainda ser observado o 

disposto no art. 450 da CNCG.

 Após, aguarde-se o cumprimento da determinação realizada no processo 

nº 526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136519 Nr: 6779-37.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CIRILO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 Autos nº. 136519.

Vistos,

 Inicialmente registro que mais uma vez a parte autora descumpriu a 

determinação judicial de juntar aos autos os comprovantes de todos os 

depósitos realizados no presente feito e no processo cód. nº 141198.

 Essa conduta da parte autora constitui ato atentatório à dignidade da 

justiça, conforme estabelece o art. 77, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, tendo sido, inclusive, expressamente advertida às fls. 264 nesse 

sentido.

 Assim, a parte autora deve ser penalizada com aplicação de multa de 

10% (dez por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da 

justiça.

 Outrossim, apesar da parte autora não ter trazido os comprovantes de 

depósitos, constatei que os valores que estavam depositados na conta 

judicial nº 3500108205473 (7 depósitos no valor de R$ 129,72) se referiam 

ao presente feito, tanto que às fls. 223/226, consta extrato da conta 

mencionando como parte requerida o Banco Finasa BMC S.A.

 Ocorre que a parte autora também possuía ação revisional em face da BV 

Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento (processo nº 

526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198) e de forma equivocada juntou 

naquele processo um comprovante de depósito do valor de R$ 129,72 (fls. 

102 daqueles autos), quando na verdade se referia ao presente feito, 

conforme dados constantes da própria guia de depósito.

 Por conta desse equívoco, acabou ocorrendo a vinculação naquele 

processo (nº 526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198), dos valores 

depositados na conta judicial nº 3500108205473 (7 depósitos no valor de 

R$ 129,72) e em seguida os valores foram erroneamente depositados, por 

meio do alvará judicial nº 133901-P/2014, na conta bancária da BV 

Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, requerida naquele 

processo.

 Diante dessa constatação, determinei no processo nº 

526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198 a intimação da BV Financeira 

S.A. Crédito Financiamento e Investimento para, no prazo de 15 dias, 

restituir o valor de R$ 1.007,43 atualizado desde o dia 17/12/2014.

 Assim, deverá ser aguardado o cumprimento da determinação acima 

para, então, ser realizado o depósito dos valores à parte requerida Banco 

Finasa BMC S.A.

 Os valores depositados na conta judicial nº 500109342315 (2 depósitos 

de R$ 129,72) também se referem ao presente feito, estando eles 

disponíveis para ser levantados, razão pela qual, não vejo óbice para a 

transferência desses valores à parte requerida Banco Finasa BMC S.A.

 De outra banda, quanto aos valores depositados na conta judicial nº 

3500108205474, se referem ao processo nº 526-96.2012.811.0055 – cód. 

nº 141198 e já foram levantados pela BV Financeira S.A. Crédito 

Financiamento e Investimento naquele feito, não guardando correlação 

com a presente ação.

 Diante o exposto, com fundamento no art. 77, § 2º, do Código de 

Processo Civil aplico à parte autora multa de 10% (dez por cento) do valor 

da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, cujo valor deverá ser 

depositado nos autos em até 15 dias, sob pena de ser inscrita como dívida 

(§ 3º).

 Defiro o levantamento dos valores depositados na conta judicial nº 

500109342315, mediante a expedição de alvará em favor da parte 

requerida ou de seu procurador, desde que possua poderes para tanto, o 

que deverá ser certificado nos autos, devendo ainda ser observado o 

disposto no art. 450 da CNCG.

 Após, aguarde-se o cumprimento da determinação realizada no processo 

nº 526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136519 Nr: 6779-37.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CIRILO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 Autos nº. 136519.

Vistos,

 Inicialmente registro que mais uma vez a parte autora descumpriu a 

determinação judicial de juntar aos autos os comprovantes de todos os 

depósitos realizados no presente feito e no processo cód. nº 141198.

 Essa conduta da parte autora constitui ato atentatório à dignidade da 

justiça, conforme estabelece o art. 77, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, tendo sido, inclusive, expressamente advertida às fls. 264 nesse 

sentido.

 Assim, a parte autora deve ser penalizada com aplicação de multa de 

10% (dez por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da 

justiça.

 Outrossim, apesar da parte autora não ter trazido os comprovantes de 

depósitos, constatei que os valores que estavam depositados na conta 

judicial nº 3500108205473 (7 depósitos no valor de R$ 129,72) se referiam 

ao presente feito, tanto que às fls. 223/226, consta extrato da conta 

mencionando como parte requerida o Banco Finasa BMC S.A.

 Ocorre que a parte autora também possuía ação revisional em face da BV 

Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento (processo nº 

526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198) e de forma equivocada juntou 

naquele processo um comprovante de depósito do valor de R$ 129,72 (fls. 

102 daqueles autos), quando na verdade se referia ao presente feito, 

conforme dados constantes da própria guia de depósito.

 Por conta desse equívoco, acabou ocorrendo a vinculação naquele 

processo (nº 526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198), dos valores 

depositados na conta judicial nº 3500108205473 (7 depósitos no valor de 

R$ 129,72) e em seguida os valores foram erroneamente depositados, por 

meio do alvará judicial nº 133901-P/2014, na conta bancária da BV 

Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, requerida naquele 

processo.

 Diante dessa constatação, determinei no processo nº 

526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198 a intimação da BV Financeira 

S.A. Crédito Financiamento e Investimento para, no prazo de 15 dias, 

restituir o valor de R$ 1.007,43 atualizado desde o dia 17/12/2014.

 Assim, deverá ser aguardado o cumprimento da determinação acima 

para, então, ser realizado o depósito dos valores à parte requerida Banco 

Finasa BMC S.A.

 Os valores depositados na conta judicial nº 500109342315 (2 depósitos 

de R$ 129,72) também se referem ao presente feito, estando eles 

disponíveis para ser levantados, razão pela qual, não vejo óbice para a 

transferência desses valores à parte requerida Banco Finasa BMC S.A.

 De outra banda, quanto aos valores depositados na conta judicial nº 

3500108205474, se referem ao processo nº 526-96.2012.811.0055 – cód. 

nº 141198 e já foram levantados pela BV Financeira S.A. Crédito 

Financiamento e Investimento naquele feito, não guardando correlação 

com a presente ação.

 Diante o exposto, com fundamento no art. 77, § 2º, do Código de 

Processo Civil aplico à parte autora multa de 10% (dez por cento) do valor 

da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, cujo valor deverá ser 

depositado nos autos em até 15 dias, sob pena de ser inscrita como dívida 

(§ 3º).

 Defiro o levantamento dos valores depositados na conta judicial nº 

500109342315, mediante a expedição de alvará em favor da parte 

requerida ou de seu procurador, desde que possua poderes para tanto, o 

que deverá ser certificado nos autos, devendo ainda ser observado o 

disposto no art. 450 da CNCG.

 Após, aguarde-se o cumprimento da determinação realizada no processo 

nº 526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198.
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 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136519 Nr: 6779-37.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CIRILO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 Autos nº. 136519.

Vistos,

 Inicialmente registro que mais uma vez a parte autora descumpriu a 

determinação judicial de juntar aos autos os comprovantes de todos os 

depósitos realizados no presente feito e no processo cód. nº 141198.

 Essa conduta da parte autora constitui ato atentatório à dignidade da 

justiça, conforme estabelece o art. 77, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, tendo sido, inclusive, expressamente advertida às fls. 264 nesse 

sentido.

 Assim, a parte autora deve ser penalizada com aplicação de multa de 

10% (dez por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da 

justiça.

 Outrossim, apesar da parte autora não ter trazido os comprovantes de 

depósitos, constatei que os valores que estavam depositados na conta 

judicial nº 3500108205473 (7 depósitos no valor de R$ 129,72) se referiam 

ao presente feito, tanto que às fls. 223/226, consta extrato da conta 

mencionando como parte requerida o Banco Finasa BMC S.A.

 Ocorre que a parte autora também possuía ação revisional em face da BV 

Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento (processo nº 

526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198) e de forma equivocada juntou 

naquele processo um comprovante de depósito do valor de R$ 129,72 (fls. 

102 daqueles autos), quando na verdade se referia ao presente feito, 

conforme dados constantes da própria guia de depósito.

 Por conta desse equívoco, acabou ocorrendo a vinculação naquele 

processo (nº 526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198), dos valores 

depositados na conta judicial nº 3500108205473 (7 depósitos no valor de 

R$ 129,72) e em seguida os valores foram erroneamente depositados, por 

meio do alvará judicial nº 133901-P/2014, na conta bancária da BV 

Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, requerida naquele 

processo.

 Diante dessa constatação, determinei no processo nº 

526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198 a intimação da BV Financeira 

S.A. Crédito Financiamento e Investimento para, no prazo de 15 dias, 

restituir o valor de R$ 1.007,43 atualizado desde o dia 17/12/2014.

 Assim, deverá ser aguardado o cumprimento da determinação acima 

para, então, ser realizado o depósito dos valores à parte requerida Banco 

Finasa BMC S.A.

 Os valores depositados na conta judicial nº 500109342315 (2 depósitos 

de R$ 129,72) também se referem ao presente feito, estando eles 

disponíveis para ser levantados, razão pela qual, não vejo óbice para a 

transferência desses valores à parte requerida Banco Finasa BMC S.A.

 De outra banda, quanto aos valores depositados na conta judicial nº 

3500108205474, se referem ao processo nº 526-96.2012.811.0055 – cód. 

nº 141198 e já foram levantados pela BV Financeira S.A. Crédito 

Financiamento e Investimento naquele feito, não guardando correlação 

com a presente ação.

 Diante o exposto, com fundamento no art. 77, § 2º, do Código de 

Processo Civil aplico à parte autora multa de 10% (dez por cento) do valor 

da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, cujo valor deverá ser 

depositado nos autos em até 15 dias, sob pena de ser inscrita como dívida 

(§ 3º).

 Defiro o levantamento dos valores depositados na conta judicial nº 

500109342315, mediante a expedição de alvará em favor da parte 

requerida ou de seu procurador, desde que possua poderes para tanto, o 

que deverá ser certificado nos autos, devendo ainda ser observado o 

disposto no art. 450 da CNCG.

 Após, aguarde-se o cumprimento da determinação realizada no processo 

nº 526-96.2012.811.0055 – cód. nº 141198.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271335 Nr: 2281-48.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDRINEIS CONCEIÇÃO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271335.

Vistos,

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e danos 

com pedido de antecipação de tutela ajuizada em 01 de fevereiro de 2018 

por Caldrines Conceição Leandro em desfavor de OI Móvel S/A, ambos 

qualificados.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente da empresa requerida há 

anos, sendo que em maio de 2017 a empresa ré entrou em contato 

oferecendo o plano “Oi Total”, o qual inclui telefone fixo, internet e TV a 

cabo.

Informa o autor que ao perceber o que presente plano seria mais 

vantajoso, realizou a troca de plano, ficando somente com o plano “Oi 

Total”. Contudo, no mês subsequente a troca de plano, chegou em sua 

residência a fatura no valor de R$ 125,11 (cento e vinte e cinco reais e 

onze centavos), referente ao mês de junho, cobrando os dois planos.

Aduz que na mesma data entrou em contato via telefone com a requerida 

(protocolos de atendimentos: 201700120826967, 201700158399728, 

201700158400247, 2017001558390557, 201700158399, 2017090337276, 

201700120807521,  2017001210063340,  20170037263592  e 

2017001372609), bem como foi até o representante da empresa ré nesta 

cidade, sendo foi informado que teria que se deslocar até a cidade de 

Cuiabá para resolver a presente questão na central da empresa, porém, 

todas suas tentativas de cancelar o plano antigo restaram frustradas.

Por fim, narra o autor que no final do ano de 2017, ao tentar realizar 

algumas compras no comércio local, o mesmo foi informado que seu nome 

estava inscrito no SPC e SERASA em decorrência das faturas em aberto 

com a empresa Oi Móvel.

 Assim, requer os benefícios da gratuidade de justiça.

Solicita o deferimento da antecipação de tutela para compelir a requerida a 

excluir a inscrição de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Pugna, ainda, pela inversão do ônus da prova.

Por fim, requer o pagamento de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta 

reais), a título de indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 23/32.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 
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consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifico a existência do pressuposto que 

caracteriza a tutela de urgência provisória, consoante à prova documental 

acostada aos autos, haja vista a cobrança de dois planos durante o 

mesmo período.

De acordo com a fatura de fls. 28, referente ao plano “Oi Conta 50”, o 

período de faturamento foi de 03/05/2017 a 03/06/2017. Por outro lado, a 

fatura de fls. 31, referente ao plano “Oi Total”, o período de faturamento foi 

de 02/05/2017 a 13/05/2017.

Isto posto, é do meu convencimento que encontra-se configurada a 

probabilidade do direito do Requerente, eis que fora o mesmo cobrado 

durante um mesmo intervalo de tempo por dois planos distintos, o que não 

é razoável.

 Ademais, o outro requisito, consistente no perigo de dano também se 

encontra demonstrado, uma vez que a inscrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito tornou-se empecilho para os negócios comerciais.

Assim, valendo-me de cognição sumária, entendo que se faz presente a 

aparência do bom direito e o perigo de dano necessários para a 

antecipação dos efeitos da tutela para os fins pretendidos.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar à 

Requerida que retire o nome do Requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite do valor da causa.

 Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de março de 2018, às 15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, com fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, por 

entender que resta comprovada a relação de consumo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271335 Nr: 2281-48.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDRINEIS CONCEIÇÃO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271335.

Vistos,

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e danos 

com pedido de antecipação de tutela ajuizada em 01 de fevereiro de 2018 

por Caldrines Conceição Leandro em desfavor de OI Móvel S/A, ambos 

qualificados.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente da empresa requerida há 

anos, sendo que em maio de 2017 a empresa ré entrou em contato 

oferecendo o plano “Oi Total”, o qual inclui telefone fixo, internet e TV a 

cabo.

Informa o autor que ao perceber o que presente plano seria mais 

vantajoso, realizou a troca de plano, ficando somente com o plano “Oi 

Total”. Contudo, no mês subsequente a troca de plano, chegou em sua 

residência a fatura no valor de R$ 125,11 (cento e vinte e cinco reais e 

onze centavos), referente ao mês de junho, cobrando os dois planos.

Aduz que na mesma data entrou em contato via telefone com a requerida 

(protocolos de atendimentos: 201700120826967, 201700158399728, 

201700158400247, 2017001558390557, 201700158399, 2017090337276, 

201700120807521,  2017001210063340,  20170037263592  e 

2017001372609), bem como foi até o representante da empresa ré nesta 

cidade, sendo foi informado que teria que se deslocar até a cidade de 

Cuiabá para resolver a presente questão na central da empresa, porém, 

todas suas tentativas de cancelar o plano antigo restaram frustradas.

Por fim, narra o autor que no final do ano de 2017, ao tentar realizar 

algumas compras no comércio local, o mesmo foi informado que seu nome 

estava inscrito no SPC e SERASA em decorrência das faturas em aberto 

com a empresa Oi Móvel.

 Assim, requer os benefícios da gratuidade de justiça.

Solicita o deferimento da antecipação de tutela para compelir a requerida a 

excluir a inscrição de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Pugna, ainda, pela inversão do ônus da prova.

Por fim, requer o pagamento de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta 

reais), a título de indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 23/32.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .
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Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifico a existência do pressuposto que 

caracteriza a tutela de urgência provisória, consoante à prova documental 

acostada aos autos, haja vista a cobrança de dois planos durante o 

mesmo período.

De acordo com a fatura de fls. 28, referente ao plano “Oi Conta 50”, o 

período de faturamento foi de 03/05/2017 a 03/06/2017. Por outro lado, a 

fatura de fls. 31, referente ao plano “Oi Total”, o período de faturamento foi 

de 02/05/2017 a 13/05/2017.

Isto posto, é do meu convencimento que encontra-se configurada a 

probabilidade do direito do Requerente, eis que fora o mesmo cobrado 

durante um mesmo intervalo de tempo por dois planos distintos, o que não 

é razoável.

 Ademais, o outro requisito, consistente no perigo de dano também se 

encontra demonstrado, uma vez que a inscrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito tornou-se empecilho para os negócios comerciais.

Assim, valendo-me de cognição sumária, entendo que se faz presente a 

aparência do bom direito e o perigo de dano necessários para a 

antecipação dos efeitos da tutela para os fins pretendidos.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar à 

Requerida que retire o nome do Requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite do valor da causa.

 Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de março de 2018, às 15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, com fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, por 

entender que resta comprovada a relação de consumo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271335 Nr: 2281-48.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDRINEIS CONCEIÇÃO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271335.

Vistos,

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e danos 

com pedido de antecipação de tutela ajuizada em 01 de fevereiro de 2018 

por Caldrines Conceição Leandro em desfavor de OI Móvel S/A, ambos 

qualificados.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente da empresa requerida há 

anos, sendo que em maio de 2017 a empresa ré entrou em contato 

oferecendo o plano “Oi Total”, o qual inclui telefone fixo, internet e TV a 

cabo.

Informa o autor que ao perceber o que presente plano seria mais 

vantajoso, realizou a troca de plano, ficando somente com o plano “Oi 

Total”. Contudo, no mês subsequente a troca de plano, chegou em sua 

residência a fatura no valor de R$ 125,11 (cento e vinte e cinco reais e 

onze centavos), referente ao mês de junho, cobrando os dois planos.

Aduz que na mesma data entrou em contato via telefone com a requerida 

(protocolos de atendimentos: 201700120826967, 201700158399728, 

201700158400247, 2017001558390557, 201700158399, 2017090337276, 

201700120807521,  2017001210063340,  20170037263592  e 

2017001372609), bem como foi até o representante da empresa ré nesta 

cidade, sendo foi informado que teria que se deslocar até a cidade de 

Cuiabá para resolver a presente questão na central da empresa, porém, 

todas suas tentativas de cancelar o plano antigo restaram frustradas.

Por fim, narra o autor que no final do ano de 2017, ao tentar realizar 

algumas compras no comércio local, o mesmo foi informado que seu nome 

estava inscrito no SPC e SERASA em decorrência das faturas em aberto 

com a empresa Oi Móvel.

 Assim, requer os benefícios da gratuidade de justiça.

Solicita o deferimento da antecipação de tutela para compelir a requerida a 

excluir a inscrição de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Pugna, ainda, pela inversão do ônus da prova.

Por fim, requer o pagamento de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta 

reais), a título de indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 23/32.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifico a existência do pressuposto que 

caracteriza a tutela de urgência provisória, consoante à prova documental 

acostada aos autos, haja vista a cobrança de dois planos durante o 

mesmo período.

De acordo com a fatura de fls. 28, referente ao plano “Oi Conta 50”, o 

período de faturamento foi de 03/05/2017 a 03/06/2017. Por outro lado, a 

fatura de fls. 31, referente ao plano “Oi Total”, o período de faturamento foi 
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de 02/05/2017 a 13/05/2017.

Isto posto, é do meu convencimento que encontra-se configurada a 

probabilidade do direito do Requerente, eis que fora o mesmo cobrado 

durante um mesmo intervalo de tempo por dois planos distintos, o que não 

é razoável.

 Ademais, o outro requisito, consistente no perigo de dano também se 

encontra demonstrado, uma vez que a inscrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito tornou-se empecilho para os negócios comerciais.

Assim, valendo-me de cognição sumária, entendo que se faz presente a 

aparência do bom direito e o perigo de dano necessários para a 

antecipação dos efeitos da tutela para os fins pretendidos.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar à 

Requerida que retire o nome do Requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite do valor da causa.

 Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de março de 2018, às 15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, com fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, por 

entender que resta comprovada a relação de consumo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271335 Nr: 2281-48.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDRINEIS CONCEIÇÃO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271335.

Vistos,

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e danos 

com pedido de antecipação de tutela ajuizada em 01 de fevereiro de 2018 

por Caldrines Conceição Leandro em desfavor de OI Móvel S/A, ambos 

qualificados.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente da empresa requerida há 

anos, sendo que em maio de 2017 a empresa ré entrou em contato 

oferecendo o plano “Oi Total”, o qual inclui telefone fixo, internet e TV a 

cabo.

Informa o autor que ao perceber o que presente plano seria mais 

vantajoso, realizou a troca de plano, ficando somente com o plano “Oi 

Total”. Contudo, no mês subsequente a troca de plano, chegou em sua 

residência a fatura no valor de R$ 125,11 (cento e vinte e cinco reais e 

onze centavos), referente ao mês de junho, cobrando os dois planos.

Aduz que na mesma data entrou em contato via telefone com a requerida 

(protocolos de atendimentos: 201700120826967, 201700158399728, 

201700158400247, 2017001558390557, 201700158399, 2017090337276, 

201700120807521,  2017001210063340,  20170037263592  e 

2017001372609), bem como foi até o representante da empresa ré nesta 

cidade, sendo foi informado que teria que se deslocar até a cidade de 

Cuiabá para resolver a presente questão na central da empresa, porém, 

todas suas tentativas de cancelar o plano antigo restaram frustradas.

Por fim, narra o autor que no final do ano de 2017, ao tentar realizar 

algumas compras no comércio local, o mesmo foi informado que seu nome 

estava inscrito no SPC e SERASA em decorrência das faturas em aberto 

com a empresa Oi Móvel.

 Assim, requer os benefícios da gratuidade de justiça.

Solicita o deferimento da antecipação de tutela para compelir a requerida a 

excluir a inscrição de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Pugna, ainda, pela inversão do ônus da prova.

Por fim, requer o pagamento de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta 

reais), a título de indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 23/32.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifico a existência do pressuposto que 

caracteriza a tutela de urgência provisória, consoante à prova documental 

acostada aos autos, haja vista a cobrança de dois planos durante o 

mesmo período.

De acordo com a fatura de fls. 28, referente ao plano “Oi Conta 50”, o 

período de faturamento foi de 03/05/2017 a 03/06/2017. Por outro lado, a 

fatura de fls. 31, referente ao plano “Oi Total”, o período de faturamento foi 

de 02/05/2017 a 13/05/2017.

Isto posto, é do meu convencimento que encontra-se configurada a 

probabilidade do direito do Requerente, eis que fora o mesmo cobrado 

durante um mesmo intervalo de tempo por dois planos distintos, o que não 

é razoável.

 Ademais, o outro requisito, consistente no perigo de dano também se 

encontra demonstrado, uma vez que a inscrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito tornou-se empecilho para os negócios comerciais.

Assim, valendo-me de cognição sumária, entendo que se faz presente a 

aparência do bom direito e o perigo de dano necessários para a 
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antecipação dos efeitos da tutela para os fins pretendidos.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar à 

Requerida que retire o nome do Requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite do valor da causa.

 Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de março de 2018, às 15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, com fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, por 

entender que resta comprovada a relação de consumo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122404 Nr: 1414-36.2010.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, 

CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, EVERSON CARLOS ROCHA, 

CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, WILSON 

NATAL FERRARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198, DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 122404.

 Vistos,

 Inicialmente, proceda-se o apensamento dos presentes autos ao 

processo cód. nº 154803 (cumprimento provisório de sentença para 

liberação dos valores depositados nestes autos), bem como ao processo 

cód. nº 20642 (ação declaratória de nulidade).

 Diante da revogação do mandato de procuração informado às fls. 

1700/1701, intime-se pessoalmente o autor Everson Carlos Rocha, para no 

prazo de 15 dias, regularizar sua representação processual, prazo em 

que o processo permanecerá suspenso.

 Com a regularização da representação processual do autor Everson 

Carlos Rocha, intimem-se as partes para no prazo de 15 dias se 

manifestarem quanto à petição de fls. 1705.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122404 Nr: 1414-36.2010.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, 

CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, EVERSON CARLOS ROCHA, 

CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, WILSON 

NATAL FERRARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198, DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 122404.

 Vistos,

 Inicialmente, proceda-se o apensamento dos presentes autos ao 

processo cód. nº 154803 (cumprimento provisório de sentença para 

liberação dos valores depositados nestes autos), bem como ao processo 

cód. nº 20642 (ação declaratória de nulidade).

 Diante da revogação do mandato de procuração informado às fls. 

1700/1701, intime-se pessoalmente o autor Everson Carlos Rocha, para no 

prazo de 15 dias, regularizar sua representação processual, prazo em 

que o processo permanecerá suspenso.

 Com a regularização da representação processual do autor Everson 

Carlos Rocha, intimem-se as partes para no prazo de 15 dias se 

manifestarem quanto à petição de fls. 1705.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122404 Nr: 1414-36.2010.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, 

CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, EVERSON CARLOS ROCHA, 

CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, WILSON 

NATAL FERRARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198, DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 122404.

 Vistos,

 Inicialmente, proceda-se o apensamento dos presentes autos ao 

processo cód. nº 154803 (cumprimento provisório de sentença para 

liberação dos valores depositados nestes autos), bem como ao processo 

cód. nº 20642 (ação declaratória de nulidade).

 Diante da revogação do mandato de procuração informado às fls. 

1700/1701, intime-se pessoalmente o autor Everson Carlos Rocha, para no 

prazo de 15 dias, regularizar sua representação processual, prazo em 

que o processo permanecerá suspenso.

 Com a regularização da representação processual do autor Everson 

Carlos Rocha, intimem-se as partes para no prazo de 15 dias se 

manifestarem quanto à petição de fls. 1705.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122404 Nr: 1414-36.2010.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, 

CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, EVERSON CARLOS ROCHA, 

CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, WILSON 

NATAL FERRARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198, DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 122404.

 Vistos,

 Inicialmente, proceda-se o apensamento dos presentes autos ao 

processo cód. nº 154803 (cumprimento provisório de sentença para 

liberação dos valores depositados nestes autos), bem como ao processo 

cód. nº 20642 (ação declaratória de nulidade).

 Diante da revogação do mandato de procuração informado às fls. 

1700/1701, intime-se pessoalmente o autor Everson Carlos Rocha, para no 

prazo de 15 dias, regularizar sua representação processual, prazo em 

que o processo permanecerá suspenso.

 Com a regularização da representação processual do autor Everson 

Carlos Rocha, intimem-se as partes para no prazo de 15 dias se 

manifestarem quanto à petição de fls. 1705.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155003 Nr: 3615-93.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOS SANTOS, SANDRA MARTO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 

17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 155003.

 Vistos,

 O Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT, às fls. 114, 

informou que não foi possível cumprir a sentença de fls. 105/107, em 

razão de o imóvel estar hipotecado à Caixa Econômica Federal, sendo 

necessária apresentação da baixa da hipoteca.

 Ademais, informou que a parte autora deve providenciar o recolhimento 

do ITBI e apresentar certidão negativa de débitos fiscais do imóvel.

 A parte autora, às fls. 117, informou que o imóvel já foi quitado junto à 

Caixa Econômica Federal, sendo que às fls. 17 e 18 foi juntado termo de 

autorização para cancelamento da hipoteca e termo de quitação.

 Diante do exposto, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Tangará da Serra-MT encaminhando cópia do termo de autorização para 

cancelamento da hipoteca e termo de quitação de fls. 17 e 18, para que 

seja dado cumprimento à sentença de fls. 105/107.

 Intime-se a parte autora para providenciar o recolhimento do ITBI e 

apresentar certidão negativa de débitos fiscais do imóvel junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155003 Nr: 3615-93.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOS SANTOS, SANDRA MARTO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 

17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 155003.

 Vistos,

 O Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT, às fls. 114, 

informou que não foi possível cumprir a sentença de fls. 105/107, em 

razão de o imóvel estar hipotecado à Caixa Econômica Federal, sendo 

necessária apresentação da baixa da hipoteca.

 Ademais, informou que a parte autora deve providenciar o recolhimento 

do ITBI e apresentar certidão negativa de débitos fiscais do imóvel.

 A parte autora, às fls. 117, informou que o imóvel já foi quitado junto à 

Caixa Econômica Federal, sendo que às fls. 17 e 18 foi juntado termo de 

autorização para cancelamento da hipoteca e termo de quitação.

 Diante do exposto, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Tangará da Serra-MT encaminhando cópia do termo de autorização para 

cancelamento da hipoteca e termo de quitação de fls. 17 e 18, para que 

seja dado cumprimento à sentença de fls. 105/107.

 Intime-se a parte autora para providenciar o recolhimento do ITBI e 

apresentar certidão negativa de débitos fiscais do imóvel junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155003 Nr: 3615-93.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOS SANTOS, SANDRA MARTO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 

17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 155003.

 Vistos,

 O Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT, às fls. 114, 

informou que não foi possível cumprir a sentença de fls. 105/107, em 

razão de o imóvel estar hipotecado à Caixa Econômica Federal, sendo 

necessária apresentação da baixa da hipoteca.

 Ademais, informou que a parte autora deve providenciar o recolhimento 

do ITBI e apresentar certidão negativa de débitos fiscais do imóvel.

 A parte autora, às fls. 117, informou que o imóvel já foi quitado junto à 

Caixa Econômica Federal, sendo que às fls. 17 e 18 foi juntado termo de 

autorização para cancelamento da hipoteca e termo de quitação.

 Diante do exposto, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Tangará da Serra-MT encaminhando cópia do termo de autorização para 

cancelamento da hipoteca e termo de quitação de fls. 17 e 18, para que 

seja dado cumprimento à sentença de fls. 105/107.

 Intime-se a parte autora para providenciar o recolhimento do ITBI e 

apresentar certidão negativa de débitos fiscais do imóvel junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155003 Nr: 3615-93.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOS SANTOS, SANDRA MARTO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 

17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 155003.

 Vistos,

 O Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT, às fls. 114, 

informou que não foi possível cumprir a sentença de fls. 105/107, em 

razão de o imóvel estar hipotecado à Caixa Econômica Federal, sendo 

necessária apresentação da baixa da hipoteca.

 Ademais, informou que a parte autora deve providenciar o recolhimento 

do ITBI e apresentar certidão negativa de débitos fiscais do imóvel.

 A parte autora, às fls. 117, informou que o imóvel já foi quitado junto à 

Caixa Econômica Federal, sendo que às fls. 17 e 18 foi juntado termo de 

autorização para cancelamento da hipoteca e termo de quitação.

 Diante do exposto, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Tangará da Serra-MT encaminhando cópia do termo de autorização para 

cancelamento da hipoteca e termo de quitação de fls. 17 e 18, para que 

seja dado cumprimento à sentença de fls. 105/107.

 Intime-se a parte autora para providenciar o recolhimento do ITBI e 

apresentar certidão negativa de débitos fiscais do imóvel junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222288 Nr: 11933-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO, ESPOLIO DE 

TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Nazaré, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222288 Nr: 11933-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO, ESPOLIO DE 

TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Nazaré, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222288 Nr: 11933-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO, ESPOLIO DE 

TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Nazaré, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222288 Nr: 11933-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO, ESPOLIO DE 

TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Nazaré, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232868 Nr: 21781-71.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA SCHNEIDER MARHLOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que decorreu em 05/02/2018 o prazo para a parte requerida 

especificar as provas que pretende produzir, tendo permanecido inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232868 Nr: 21781-71.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA SCHNEIDER MARHLOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 
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NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que decorreu em 05/02/2018 o prazo para a parte requerida 

especificar as provas que pretende produzir, tendo permanecido inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232868 Nr: 21781-71.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA SCHNEIDER MARHLOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que decorreu em 05/02/2018 o prazo para a parte requerida 

especificar as provas que pretende produzir, tendo permanecido inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232868 Nr: 21781-71.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA SCHNEIDER MARHLOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que decorreu em 05/02/2018 o prazo para a parte requerida 

especificar as provas que pretende produzir, tendo permanecido inerte.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209819 Nr: 1967-73.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDIO PANNEBECHER-ME, CRISTIANE 

PANNEBECKER DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Autos nº: 209819.

 Natureza: Ação obrigação de fazer c/c indenização.

 Requerente: Waldomiro Martinazzo.

 Requeridos: Enaldino Pannebecher-ME e outra.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos 

morais ajuizada em 15 de fevereiro de 2016, por Waldomiro Martinazzo em 

face de Enaldino Pannebecher-ME e Cristiane Pannebecker de Mello, todos 

já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em 02/10/2008 seu filho 

Waldomiro Martinazzo Junior adquiriu da parte requerida um veículo 

Fiat/Pálio Weekend Stile, ano/modelo: 2000/2001, placa: BLH-6970, pelo 

valor de R$ 23.000,00, tendo dado como parte do pagamento o veículo 

GM/Corsa Wind, ano/modelo: 1994/1994, placa: BKD-5350, de propriedade 

do requerente, mais o valor de R$ 15.500,00 obtido por meio de 

financiamento.

 Relatou que as partes firmaram contrato, oportunidade em que entregou à 

parte requerida o Documento Único de Transferência (DUT), assinado e 

reconhecido firma, para que fosse providenciada a transferência do 

veículo dado como parte do pagamento.

 Aduziu que como acreditou que os requeridos realizariam a transferência 

do veículo, não fez a comunicação de venda junto ao DETRAN, contudo, 

em janeiro de 2016 tomou conhecimento da existência de pendências 

financeiras em seu nome junto à Secretaria de Fazenda do Estado, 

referente a dívidas de IPVA dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

 Informou que também existem débitos de licenciamento e seguro 

obrigatório, desde o ano de 2012.

 Expôs que, de acordo com o que dispõe o art. 123, I, do Código de 

Trânsito Brasileiro, a parte requerida deveria ter procedido a transferência 

do veículo no prazo de 30 dias, argumentando que a desídia da parte 

requerida tem lhe acarretado percalços e dissabores.

 Relatou que, conforme extrato obtido junto ao DETRAN, conta sobre o 

veículo um registro de alienação fiduciária, informado pelo Banco Finasa 

em 12/11/2005 em nome de Devair Pereira da Silva, sem a sua anuência.

 Assim, requereu em sede de tutela antecipada, a imediata transferência 

da titularidade do veículo aos requeridos, sob pena de multa diária.

 No mérito, requereu a confirmação da liminar, bem como a condenação da 

parte requerida ao pagamento de 20 salários mínimos à título de 

indenização por danos morais.

 Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial a 

inversão do ônus da prova, bem como a concessão da gratuidade da 

justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 30/51.

 A inicial foi recebida às fls. 52/53, ocasião em que foi deferido o pedido 

de antecipação da tutela para determinar que a parte requerida 

providenciasse a transferência de propriedade do veículo junto ao 

DETRAN e providenciasse a quitação dos débitos decorrentes de IPVA 

existentes a partir da data da aquisição do bem, sob pena de multa diária.

 A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 68/69), apresentou 

contestação às fls. 70/80, alegando, a ocorrência de prescrição, 

sustentando que o prazo prescricional começou a correr em 03/11/2008, 

que seria o prazo final para a transferência de propriedade do veículo.

 No mérito, alegou que no contrato não ficou pactuado que a transferência 

do veículo deveria ser realizada em 30 dias, alegando ainda que a parte 

autora não lhe entregou o Documento Único de Transferência (DUT), o que 

dificultou a transferência.

 Relatou que vendeu o veículo a terceira pessoa, sendo ela a responsável 

pela transferência do veículo e pagamento dos impostos.

 Asseverou que não possui o Documento Único de Transferência (DUT) o 

que lhe impossibilita o cumprimento da liminar, requerendo, assim, sua 

suspensão. Requereu ainda a concessão de prazo para o pagamento dos 

débitos, determinando-se a parte autora que junte as guias para que seja 

realizado o depósito em juízo.

 Sustentou que inexiste o dever de indenizar, requerendo, assim, a 

improcedência da ação.

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 89/97.

 Às fls. 99 foi designada audiência de conciliação, bem como foi 

determinada a especificação de provas pelas partes, caso não houvesse 

composição.

 Às fls. 102 foi realizada audiência de conciliação, porém, não houve 

composição entre as partes.

 Às fls. 106 a parte autora requereu a produção de prova oral e 

documental. Já a parte requerida não especificou provas.

 Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, entendo desnecessária a 

produção de prova oral postulada pela parte autora, de modo que a 

indefiro.

 Assim, estando a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença.

 Inicialmente, passo a analisar a alegação de prescrição arguida pela parte 

requerida.

 A parte requerida alegou a ocorrência de prescrição, tanto da pretensão 

de obrigação de fazer como de reparação de danos, sustentando que o 

prazo prescricional começou a correr em 03/11/2008, que seria o prazo 

final para a transferência de propriedade do veículo.

 Contudo, conforme informado pela parte autora na inicial, apenas em 

janeiro de 2016 é que ela tomou conhecimento que o veículo não havia 

sido transferido e da existência de débitos de IPVA, licenciamento e 

seguro obrigatório, momento em que começou a fluir o prazo prescricional.

 Nesse sentido:

“Câmara Extraordinária. Resolução nº 737/2016. Processos entrados no 

Tribunal até dezembro de 2015 e distribuídos a outros relatores. 

Redistribuição excepcional de 600 apelações feita em 12.09.2016 para 

cumprimento da Meta 2 do CNJ. Ação cominatória cumulada com 

indenização por danos decorrente da ausência de transferência de 
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propriedade do veículo. Prescrição trienal da pretensão à reparação civil 

(Art. 206, §3º, V, do CC). Início do prazo que se dá com o inequívoco 

conhecimento da conduta danosa pela prejudicada. Ajuizamento da ação 

em 02.07.2011, ocorrência da prescrição aos danos morais e dos débitos 

pendentes sobre o veículo (IPVA, DPVAT, licenciamento, multas) até os 3 

anos anteriores ao ajuizamento da ação. Legitimidade passiva do Banco 

Santander. Danos suportados pela autora em virtude do contrato de 

financiamento sem a devida conferência de documentos, assinaturas e 

registro da transferência de propriedade junto ao DETRAN. Recurso 

improvido”. (TJSP; Apelação 0026078-48.2011.8.26.0001; Relator (a): Maia 

da Cunha; Órgão Julgador: 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; 

Foro Regional I - Santana - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2017; 

Data de Registro: 01/08/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO: OCORRÊNCIA. O prazo prescricional 

aplicável, no caso, é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, inciso V do 

Código Civil para a pretensão de reparação civil. Início do prazo 

prescricional que passa a correr, na espécie, partir do momento em que a 

parte teve conhecimento da ausência de transferência de valores pela 

compra e venda de veículo. Prescrição ocorrente. NEGADO SEGUIMENTO 

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de 

Instrumento Nº 70052009826, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 21/11/2012).

 Assim, considerando que a parte autora teve conhecimento dos fatos 

apenas em janeiro de 2016 e a ação foi ajuizada em 15 de fevereiro de 

2016, não há que se falar em prescrição, razão pela qual, rejeito a 

prejudicial de mérito.

 Não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo ao 

exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 A parte autora relatou que, em janeiro de 2016 teve conhecimento que a 

parte requerida não havia realizado a transferência do veículo GM/Corsa 

Wind, ano/modelo: 1994/1994, placa: BKD-5350, que lhe havia sido 

entregue como parte do pagamento na aquisição de outro automóvel, além 

de ter constatado a existência de débitos de IPVA, licenciamento e seguro 

obrigatório.

 Por tal motivo, postulou a condenação da parte requerida na obrigação de 

fazer de proceder à transferência da titularidade do referido bem, sob 

pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos 

morais.

 Como é sabido, a propriedade dos bens móveis se transfere pela simples 

tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, contudo, no caso de 

veículos automotores, uma vez efetivada a tradição, impõe-se a 

necessidade de requerer a expedição de um novo Certificado de Registro 

de Veículo em razão da transferência de sua propriedade, conforme 

determina o artigo 123, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

 Ainda, de acordo com o referido dispositivo legal, cabe ao adquirente o 

dever de adotar as providências necessárias à efetivação da expedição 

do novo Certificado, no prazo de 30 dias (art. 123, § 1º, do CTB).

 Assim, trata-se de imposição legal, sendo irrelevante a alegação da parte 

requerida de que não existia cláusula contratual estabelecendo esta 

obrigação.

 Ademais, a parte requerida não comprovou sua alegação de que a parte 

autora não teria lhe entregue o CRV (Certificado de Registro de Veículo) 

para que pudesse realizar a transferência do veículo.

 Pelo contrário, no contrato firmado entre as partes, ficou estabelecido na 

cláusula terceira que as partes se responsabilizavam a entregar o 

Certificado de Registro de Veículo (CRV) assinado e reconhecido firma, o 

que também afasta essa alegação.

 Portanto, deve ser acolhido o pedido de condenação da parte requerida 

em obrigação de fazer, consistente na imediata transferência da 

titularidade do veículo.

 Nesse aspecto, ressalto que a responsabilidade da parte requerida em 

adotar as providências necessárias para realizar a transferência do 

veículo não pode ser eximida pelo fato de ter informado que o veículo foi 

vendido à terceiro, pois quando realizou a venda nessas condições, 

assumiu o risco de sua conduta, não podendo a parte autora continuar 

sendo prejudicada por sua desídia.

 No que tange ao pedido de condenação da parte requerida em 

indenização por danos morais, não merece prosperar, pois o mero 

descumprimento da obrigação pela parte requerida de deixar de proceder 

a transferência do veículo, mesmo que tenha gerado a parte autora 

contratempos e desgastes, não se revela suficiente a atingir a dignidade 

da pessoa a ponto de lhe gerar abalo moral, conforme entendimento 

jurisprudencial abaixo colecionado:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. 

DESCUMPRIMETNO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

ABORRECIMENTO. TRANSTORNO. I - Os aborrecimentos e transtornos 

decorrentes da demora na transferência do veículo, perante o DETRAN, 

não violaram direitos de personalidade do autor e, por isso, não 

configuram dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. II- 

Apelação provida”. (TJDF. Acórdão n.913411, 20140810082142APC, 

Relator: VERA ANDRIGHI 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, 

Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 739).

 Ademais, a parte autora concorreu para a ocorrência dos dissabores 

advindos dos débitos lançados em seu nome, pois se tivesse comunicado 

a venda do veículo perante o DETRAN, conforme determina o art. 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro , não estaria experimentando esses 

dissabores, o que também afasta o dever de indenizar, haja vista a 

existência de culpa concorrente.

 Nesse sentido:

 “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCOMITANTE DAS PARTES. COMPRA E 

VENDA DE VEÍCULO. INÉRCIA DO ADQUIRENTE NA TRANSFERÊNCIA DA 

PROPRIEDADE VEICULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO 

DETRAN PELO ALIENANTE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO NO 

CASO CONCRETO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. - Ambas as partes não cumpriram 

seus deveres contratuais e legais, gerando culpa concomitante. - Na 

compra e venda de veículo, sendo inerte o adquirente em transferir a 

propriedade veicular, resulta responsável pelos danos decorrentes; aliado 

a isto, a Lei determina que o alienante comunique ao DETRAN a venda do 

veículo, que também não ocorreu. - In casu, a ausência de comunicação 

de venda ao DETRAN afasta a aplicação do princípio da reparação 

integral, não sendo devido o ressarcindo à autora do valor gasto com 

honorários advocatícios contratuais. - O mero descumprimento contratual 

somado à ausência de comunicação de venda inviabilizam o dever de 

indenizar o autor em danos morais. APELAÇÃO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DO RÉU (DETRAN) 

DESPROVIDA”. (TJRS. Apelação Cível Nº 70072745979, Décima Sétima 

Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 25/05/2017).

 “Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer, consistente na 

transferência do registro de propriedade de veículo, cumulada com 

indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo 

do autor insistindo no pedido de indenização por danos morais. O não 

cumprimento do art. 134 do CTB enseja a responsabilidade solidária do 

vendedor pelas penalidades perante o órgão de trânsito. Isto, no entanto, 

não retira do vendedor o direito de exigir do comprador a reparação dos 

danos sofridos pelo descumprimento das obrigações contratuais 

decorrentes do negócio de compra e venda. Na hipótese, não houve 

protesto ou inscrição da dívida no Cadin. O autor também não teve prejuízo 

com anotação de eventual pontuação em seu nome em relação às 

infrações de trânsito, pois ao tempo da autuação, não era habilitado. 

Transtornos, ademais, que poderiam ter sido evitados se o autor tivesse 

cumprido a providência prevista no art. 134 do CTB. Danos morais não 

evidenciados. Recurso não provido”.

 (TJSP; Apelação 1009941-09.2014.8.26.0602; Relator (a): Morais Pucci; 

Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2018; Data de Registro: 

11/01/2018).

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, para 

condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente na 

transferência de propriedade do GM/Corsa Wind, ano/modelo: 1994/1994, 

placa: BKD-5350, renavan nº 00624383962 e chassi nº 

9BGSC08WRRC616409, restando confirmada a liminar deferida às fls. 

52/53v.

 Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 15% sobre o valor da causa atualizado, sendo que cada uma 
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das partes deverá arcar com 50% das verbas sucumbenciais, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, 

haja vista a da concessão da gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209819 Nr: 1967-73.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDIO PANNEBECHER-ME, CRISTIANE 

PANNEBECKER DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Autos nº: 209819.

 Natureza: Ação obrigação de fazer c/c indenização.

 Requerente: Waldomiro Martinazzo.

 Requeridos: Enaldino Pannebecher-ME e outra.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos 

morais ajuizada em 15 de fevereiro de 2016, por Waldomiro Martinazzo em 

face de Enaldino Pannebecher-ME e Cristiane Pannebecker de Mello, todos 

já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em 02/10/2008 seu filho 

Waldomiro Martinazzo Junior adquiriu da parte requerida um veículo 

Fiat/Pálio Weekend Stile, ano/modelo: 2000/2001, placa: BLH-6970, pelo 

valor de R$ 23.000,00, tendo dado como parte do pagamento o veículo 

GM/Corsa Wind, ano/modelo: 1994/1994, placa: BKD-5350, de propriedade 

do requerente, mais o valor de R$ 15.500,00 obtido por meio de 

financiamento.

 Relatou que as partes firmaram contrato, oportunidade em que entregou à 

parte requerida o Documento Único de Transferência (DUT), assinado e 

reconhecido firma, para que fosse providenciada a transferência do 

veículo dado como parte do pagamento.

 Aduziu que como acreditou que os requeridos realizariam a transferência 

do veículo, não fez a comunicação de venda junto ao DETRAN, contudo, 

em janeiro de 2016 tomou conhecimento da existência de pendências 

financeiras em seu nome junto à Secretaria de Fazenda do Estado, 

referente a dívidas de IPVA dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

 Informou que também existem débitos de licenciamento e seguro 

obrigatório, desde o ano de 2012.

 Expôs que, de acordo com o que dispõe o art. 123, I, do Código de 

Trânsito Brasileiro, a parte requerida deveria ter procedido a transferência 

do veículo no prazo de 30 dias, argumentando que a desídia da parte 

requerida tem lhe acarretado percalços e dissabores.

 Relatou que, conforme extrato obtido junto ao DETRAN, conta sobre o 

veículo um registro de alienação fiduciária, informado pelo Banco Finasa 

em 12/11/2005 em nome de Devair Pereira da Silva, sem a sua anuência.

 Assim, requereu em sede de tutela antecipada, a imediata transferência 

da titularidade do veículo aos requeridos, sob pena de multa diária.

 No mérito, requereu a confirmação da liminar, bem como a condenação da 

parte requerida ao pagamento de 20 salários mínimos à título de 

indenização por danos morais.

 Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial a 

inversão do ônus da prova, bem como a concessão da gratuidade da 

justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 30/51.

 A inicial foi recebida às fls. 52/53, ocasião em que foi deferido o pedido 

de antecipação da tutela para determinar que a parte requerida 

providenciasse a transferência de propriedade do veículo junto ao 

DETRAN e providenciasse a quitação dos débitos decorrentes de IPVA 

existentes a partir da data da aquisição do bem, sob pena de multa diária.

 A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 68/69), apresentou 

contestação às fls. 70/80, alegando, a ocorrência de prescrição, 

sustentando que o prazo prescricional começou a correr em 03/11/2008, 

que seria o prazo final para a transferência de propriedade do veículo.

 No mérito, alegou que no contrato não ficou pactuado que a transferência 

do veículo deveria ser realizada em 30 dias, alegando ainda que a parte 

autora não lhe entregou o Documento Único de Transferência (DUT), o que 

dificultou a transferência.

 Relatou que vendeu o veículo a terceira pessoa, sendo ela a responsável 

pela transferência do veículo e pagamento dos impostos.

 Asseverou que não possui o Documento Único de Transferência (DUT) o 

que lhe impossibilita o cumprimento da liminar, requerendo, assim, sua 

suspensão. Requereu ainda a concessão de prazo para o pagamento dos 

débitos, determinando-se a parte autora que junte as guias para que seja 

realizado o depósito em juízo.

 Sustentou que inexiste o dever de indenizar, requerendo, assim, a 

improcedência da ação.

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 89/97.

 Às fls. 99 foi designada audiência de conciliação, bem como foi 

determinada a especificação de provas pelas partes, caso não houvesse 

composição.

 Às fls. 102 foi realizada audiência de conciliação, porém, não houve 

composição entre as partes.

 Às fls. 106 a parte autora requereu a produção de prova oral e 

documental. Já a parte requerida não especificou provas.

 Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, entendo desnecessária a 

produção de prova oral postulada pela parte autora, de modo que a 

indefiro.

 Assim, estando a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença.

 Inicialmente, passo a analisar a alegação de prescrição arguida pela parte 

requerida.

 A parte requerida alegou a ocorrência de prescrição, tanto da pretensão 

de obrigação de fazer como de reparação de danos, sustentando que o 

prazo prescricional começou a correr em 03/11/2008, que seria o prazo 

final para a transferência de propriedade do veículo.

 Contudo, conforme informado pela parte autora na inicial, apenas em 

janeiro de 2016 é que ela tomou conhecimento que o veículo não havia 

sido transferido e da existência de débitos de IPVA, licenciamento e 

seguro obrigatório, momento em que começou a fluir o prazo prescricional.

 Nesse sentido:

“Câmara Extraordinária. Resolução nº 737/2016. Processos entrados no 

Tribunal até dezembro de 2015 e distribuídos a outros relatores. 

Redistribuição excepcional de 600 apelações feita em 12.09.2016 para 

cumprimento da Meta 2 do CNJ. Ação cominatória cumulada com 

indenização por danos decorrente da ausência de transferência de 

propriedade do veículo. Prescrição trienal da pretensão à reparação civil 

(Art. 206, §3º, V, do CC). Início do prazo que se dá com o inequívoco 

conhecimento da conduta danosa pela prejudicada. Ajuizamento da ação 

em 02.07.2011, ocorrência da prescrição aos danos morais e dos débitos 

pendentes sobre o veículo (IPVA, DPVAT, licenciamento, multas) até os 3 

anos anteriores ao ajuizamento da ação. Legitimidade passiva do Banco 

Santander. Danos suportados pela autora em virtude do contrato de 

financiamento sem a devida conferência de documentos, assinaturas e 

registro da transferência de propriedade junto ao DETRAN. Recurso 

improvido”. (TJSP; Apelação 0026078-48.2011.8.26.0001; Relator (a): Maia 

da Cunha; Órgão Julgador: 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; 

Foro Regional I - Santana - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2017; 

Data de Registro: 01/08/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO: OCORRÊNCIA. O prazo prescricional 

aplicável, no caso, é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, inciso V do 

Código Civil para a pretensão de reparação civil. Início do prazo 

prescricional que passa a correr, na espécie, partir do momento em que a 

parte teve conhecimento da ausência de transferência de valores pela 

compra e venda de veículo. Prescrição ocorrente. NEGADO SEGUIMENTO 

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de 
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Instrumento Nº 70052009826, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 21/11/2012).

 Assim, considerando que a parte autora teve conhecimento dos fatos 

apenas em janeiro de 2016 e a ação foi ajuizada em 15 de fevereiro de 

2016, não há que se falar em prescrição, razão pela qual, rejeito a 

prejudicial de mérito.

 Não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo ao 

exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 A parte autora relatou que, em janeiro de 2016 teve conhecimento que a 

parte requerida não havia realizado a transferência do veículo GM/Corsa 

Wind, ano/modelo: 1994/1994, placa: BKD-5350, que lhe havia sido 

entregue como parte do pagamento na aquisição de outro automóvel, além 

de ter constatado a existência de débitos de IPVA, licenciamento e seguro 

obrigatório.

 Por tal motivo, postulou a condenação da parte requerida na obrigação de 

fazer de proceder à transferência da titularidade do referido bem, sob 

pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos 

morais.

 Como é sabido, a propriedade dos bens móveis se transfere pela simples 

tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, contudo, no caso de 

veículos automotores, uma vez efetivada a tradição, impõe-se a 

necessidade de requerer a expedição de um novo Certificado de Registro 

de Veículo em razão da transferência de sua propriedade, conforme 

determina o artigo 123, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

 Ainda, de acordo com o referido dispositivo legal, cabe ao adquirente o 

dever de adotar as providências necessárias à efetivação da expedição 

do novo Certificado, no prazo de 30 dias (art. 123, § 1º, do CTB).

 Assim, trata-se de imposição legal, sendo irrelevante a alegação da parte 

requerida de que não existia cláusula contratual estabelecendo esta 

obrigação.

 Ademais, a parte requerida não comprovou sua alegação de que a parte 

autora não teria lhe entregue o CRV (Certificado de Registro de Veículo) 

para que pudesse realizar a transferência do veículo.

 Pelo contrário, no contrato firmado entre as partes, ficou estabelecido na 

cláusula terceira que as partes se responsabilizavam a entregar o 

Certificado de Registro de Veículo (CRV) assinado e reconhecido firma, o 

que também afasta essa alegação.

 Portanto, deve ser acolhido o pedido de condenação da parte requerida 

em obrigação de fazer, consistente na imediata transferência da 

titularidade do veículo.

 Nesse aspecto, ressalto que a responsabilidade da parte requerida em 

adotar as providências necessárias para realizar a transferência do 

veículo não pode ser eximida pelo fato de ter informado que o veículo foi 

vendido à terceiro, pois quando realizou a venda nessas condições, 

assumiu o risco de sua conduta, não podendo a parte autora continuar 

sendo prejudicada por sua desídia.

 No que tange ao pedido de condenação da parte requerida em 

indenização por danos morais, não merece prosperar, pois o mero 

descumprimento da obrigação pela parte requerida de deixar de proceder 

a transferência do veículo, mesmo que tenha gerado a parte autora 

contratempos e desgastes, não se revela suficiente a atingir a dignidade 

da pessoa a ponto de lhe gerar abalo moral, conforme entendimento 

jurisprudencial abaixo colecionado:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. 

DESCUMPRIMETNO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

ABORRECIMENTO. TRANSTORNO. I - Os aborrecimentos e transtornos 

decorrentes da demora na transferência do veículo, perante o DETRAN, 

não violaram direitos de personalidade do autor e, por isso, não 

configuram dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. II- 

Apelação provida”. (TJDF. Acórdão n.913411, 20140810082142APC, 

Relator: VERA ANDRIGHI 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, 

Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 739).

 Ademais, a parte autora concorreu para a ocorrência dos dissabores 

advindos dos débitos lançados em seu nome, pois se tivesse comunicado 

a venda do veículo perante o DETRAN, conforme determina o art. 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro , não estaria experimentando esses 

dissabores, o que também afasta o dever de indenizar, haja vista a 

existência de culpa concorrente.

 Nesse sentido:

 “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCOMITANTE DAS PARTES. COMPRA E 

VENDA DE VEÍCULO. INÉRCIA DO ADQUIRENTE NA TRANSFERÊNCIA DA 

PROPRIEDADE VEICULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO 

DETRAN PELO ALIENANTE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO NO 

CASO CONCRETO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. - Ambas as partes não cumpriram 

seus deveres contratuais e legais, gerando culpa concomitante. - Na 

compra e venda de veículo, sendo inerte o adquirente em transferir a 

propriedade veicular, resulta responsável pelos danos decorrentes; aliado 

a isto, a Lei determina que o alienante comunique ao DETRAN a venda do 

veículo, que também não ocorreu. - In casu, a ausência de comunicação 

de venda ao DETRAN afasta a aplicação do princípio da reparação 

integral, não sendo devido o ressarcindo à autora do valor gasto com 

honorários advocatícios contratuais. - O mero descumprimento contratual 

somado à ausência de comunicação de venda inviabilizam o dever de 

indenizar o autor em danos morais. APELAÇÃO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DO RÉU (DETRAN) 

DESPROVIDA”. (TJRS. Apelação Cível Nº 70072745979, Décima Sétima 

Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 25/05/2017).

 “Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer, consistente na 

transferência do registro de propriedade de veículo, cumulada com 

indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo 

do autor insistindo no pedido de indenização por danos morais. O não 

cumprimento do art. 134 do CTB enseja a responsabilidade solidária do 

vendedor pelas penalidades perante o órgão de trânsito. Isto, no entanto, 

não retira do vendedor o direito de exigir do comprador a reparação dos 

danos sofridos pelo descumprimento das obrigações contratuais 

decorrentes do negócio de compra e venda. Na hipótese, não houve 

protesto ou inscrição da dívida no Cadin. O autor também não teve prejuízo 

com anotação de eventual pontuação em seu nome em relação às 

infrações de trânsito, pois ao tempo da autuação, não era habilitado. 

Transtornos, ademais, que poderiam ter sido evitados se o autor tivesse 

cumprido a providência prevista no art. 134 do CTB. Danos morais não 

evidenciados. Recurso não provido”.

 (TJSP; Apelação 1009941-09.2014.8.26.0602; Relator (a): Morais Pucci; 

Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2018; Data de Registro: 

11/01/2018).

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, para 

condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente na 

transferência de propriedade do GM/Corsa Wind, ano/modelo: 1994/1994, 

placa: BKD-5350, renavan nº 00624383962 e chassi nº 

9BGSC08WRRC616409, restando confirmada a liminar deferida às fls. 

52/53v.

 Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 15% sobre o valor da causa atualizado, sendo que cada uma 

das partes deverá arcar com 50% das verbas sucumbenciais, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, 

haja vista a da concessão da gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209819 Nr: 1967-73.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDIO PANNEBECHER-ME, CRISTIANE 

PANNEBECKER DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 
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- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Autos nº: 209819.

 Natureza: Ação obrigação de fazer c/c indenização.

 Requerente: Waldomiro Martinazzo.

 Requeridos: Enaldino Pannebecher-ME e outra.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos 

morais ajuizada em 15 de fevereiro de 2016, por Waldomiro Martinazzo em 

face de Enaldino Pannebecher-ME e Cristiane Pannebecker de Mello, todos 

já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em 02/10/2008 seu filho 

Waldomiro Martinazzo Junior adquiriu da parte requerida um veículo 

Fiat/Pálio Weekend Stile, ano/modelo: 2000/2001, placa: BLH-6970, pelo 

valor de R$ 23.000,00, tendo dado como parte do pagamento o veículo 

GM/Corsa Wind, ano/modelo: 1994/1994, placa: BKD-5350, de propriedade 

do requerente, mais o valor de R$ 15.500,00 obtido por meio de 

financiamento.

 Relatou que as partes firmaram contrato, oportunidade em que entregou à 

parte requerida o Documento Único de Transferência (DUT), assinado e 

reconhecido firma, para que fosse providenciada a transferência do 

veículo dado como parte do pagamento.

 Aduziu que como acreditou que os requeridos realizariam a transferência 

do veículo, não fez a comunicação de venda junto ao DETRAN, contudo, 

em janeiro de 2016 tomou conhecimento da existência de pendências 

financeiras em seu nome junto à Secretaria de Fazenda do Estado, 

referente a dívidas de IPVA dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

 Informou que também existem débitos de licenciamento e seguro 

obrigatório, desde o ano de 2012.

 Expôs que, de acordo com o que dispõe o art. 123, I, do Código de 

Trânsito Brasileiro, a parte requerida deveria ter procedido a transferência 

do veículo no prazo de 30 dias, argumentando que a desídia da parte 

requerida tem lhe acarretado percalços e dissabores.

 Relatou que, conforme extrato obtido junto ao DETRAN, conta sobre o 

veículo um registro de alienação fiduciária, informado pelo Banco Finasa 

em 12/11/2005 em nome de Devair Pereira da Silva, sem a sua anuência.

 Assim, requereu em sede de tutela antecipada, a imediata transferência 

da titularidade do veículo aos requeridos, sob pena de multa diária.

 No mérito, requereu a confirmação da liminar, bem como a condenação da 

parte requerida ao pagamento de 20 salários mínimos à título de 

indenização por danos morais.

 Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial a 

inversão do ônus da prova, bem como a concessão da gratuidade da 

justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 30/51.

 A inicial foi recebida às fls. 52/53, ocasião em que foi deferido o pedido 

de antecipação da tutela para determinar que a parte requerida 

providenciasse a transferência de propriedade do veículo junto ao 

DETRAN e providenciasse a quitação dos débitos decorrentes de IPVA 

existentes a partir da data da aquisição do bem, sob pena de multa diária.

 A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 68/69), apresentou 

contestação às fls. 70/80, alegando, a ocorrência de prescrição, 

sustentando que o prazo prescricional começou a correr em 03/11/2008, 

que seria o prazo final para a transferência de propriedade do veículo.

 No mérito, alegou que no contrato não ficou pactuado que a transferência 

do veículo deveria ser realizada em 30 dias, alegando ainda que a parte 

autora não lhe entregou o Documento Único de Transferência (DUT), o que 

dificultou a transferência.

 Relatou que vendeu o veículo a terceira pessoa, sendo ela a responsável 

pela transferência do veículo e pagamento dos impostos.

 Asseverou que não possui o Documento Único de Transferência (DUT) o 

que lhe impossibilita o cumprimento da liminar, requerendo, assim, sua 

suspensão. Requereu ainda a concessão de prazo para o pagamento dos 

débitos, determinando-se a parte autora que junte as guias para que seja 

realizado o depósito em juízo.

 Sustentou que inexiste o dever de indenizar, requerendo, assim, a 

improcedência da ação.

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 89/97.

 Às fls. 99 foi designada audiência de conciliação, bem como foi 

determinada a especificação de provas pelas partes, caso não houvesse 

composição.

 Às fls. 102 foi realizada audiência de conciliação, porém, não houve 

composição entre as partes.

 Às fls. 106 a parte autora requereu a produção de prova oral e 

documental. Já a parte requerida não especificou provas.

 Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, entendo desnecessária a 

produção de prova oral postulada pela parte autora, de modo que a 

indefiro.

 Assim, estando a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença.

 Inicialmente, passo a analisar a alegação de prescrição arguida pela parte 

requerida.

 A parte requerida alegou a ocorrência de prescrição, tanto da pretensão 

de obrigação de fazer como de reparação de danos, sustentando que o 

prazo prescricional começou a correr em 03/11/2008, que seria o prazo 

final para a transferência de propriedade do veículo.

 Contudo, conforme informado pela parte autora na inicial, apenas em 

janeiro de 2016 é que ela tomou conhecimento que o veículo não havia 

sido transferido e da existência de débitos de IPVA, licenciamento e 

seguro obrigatório, momento em que começou a fluir o prazo prescricional.

 Nesse sentido:

“Câmara Extraordinária. Resolução nº 737/2016. Processos entrados no 

Tribunal até dezembro de 2015 e distribuídos a outros relatores. 

Redistribuição excepcional de 600 apelações feita em 12.09.2016 para 

cumprimento da Meta 2 do CNJ. Ação cominatória cumulada com 

indenização por danos decorrente da ausência de transferência de 

propriedade do veículo. Prescrição trienal da pretensão à reparação civil 

(Art. 206, §3º, V, do CC). Início do prazo que se dá com o inequívoco 

conhecimento da conduta danosa pela prejudicada. Ajuizamento da ação 

em 02.07.2011, ocorrência da prescrição aos danos morais e dos débitos 

pendentes sobre o veículo (IPVA, DPVAT, licenciamento, multas) até os 3 

anos anteriores ao ajuizamento da ação. Legitimidade passiva do Banco 

Santander. Danos suportados pela autora em virtude do contrato de 

financiamento sem a devida conferência de documentos, assinaturas e 

registro da transferência de propriedade junto ao DETRAN. Recurso 

improvido”. (TJSP; Apelação 0026078-48.2011.8.26.0001; Relator (a): Maia 

da Cunha; Órgão Julgador: 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; 

Foro Regional I - Santana - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2017; 

Data de Registro: 01/08/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO: OCORRÊNCIA. O prazo prescricional 

aplicável, no caso, é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, inciso V do 

Código Civil para a pretensão de reparação civil. Início do prazo 

prescricional que passa a correr, na espécie, partir do momento em que a 

parte teve conhecimento da ausência de transferência de valores pela 

compra e venda de veículo. Prescrição ocorrente. NEGADO SEGUIMENTO 

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de 

Instrumento Nº 70052009826, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 21/11/2012).

 Assim, considerando que a parte autora teve conhecimento dos fatos 

apenas em janeiro de 2016 e a ação foi ajuizada em 15 de fevereiro de 

2016, não há que se falar em prescrição, razão pela qual, rejeito a 

prejudicial de mérito.

 Não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo ao 

exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 A parte autora relatou que, em janeiro de 2016 teve conhecimento que a 

parte requerida não havia realizado a transferência do veículo GM/Corsa 

Wind, ano/modelo: 1994/1994, placa: BKD-5350, que lhe havia sido 

entregue como parte do pagamento na aquisição de outro automóvel, além 

de ter constatado a existência de débitos de IPVA, licenciamento e seguro 

obrigatório.

 Por tal motivo, postulou a condenação da parte requerida na obrigação de 

fazer de proceder à transferência da titularidade do referido bem, sob 

pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos 

morais.

 Como é sabido, a propriedade dos bens móveis se transfere pela simples 
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tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, contudo, no caso de 

veículos automotores, uma vez efetivada a tradição, impõe-se a 

necessidade de requerer a expedição de um novo Certificado de Registro 

de Veículo em razão da transferência de sua propriedade, conforme 

determina o artigo 123, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

 Ainda, de acordo com o referido dispositivo legal, cabe ao adquirente o 

dever de adotar as providências necessárias à efetivação da expedição 

do novo Certificado, no prazo de 30 dias (art. 123, § 1º, do CTB).

 Assim, trata-se de imposição legal, sendo irrelevante a alegação da parte 

requerida de que não existia cláusula contratual estabelecendo esta 

obrigação.

 Ademais, a parte requerida não comprovou sua alegação de que a parte 

autora não teria lhe entregue o CRV (Certificado de Registro de Veículo) 

para que pudesse realizar a transferência do veículo.

 Pelo contrário, no contrato firmado entre as partes, ficou estabelecido na 

cláusula terceira que as partes se responsabilizavam a entregar o 

Certificado de Registro de Veículo (CRV) assinado e reconhecido firma, o 

que também afasta essa alegação.

 Portanto, deve ser acolhido o pedido de condenação da parte requerida 

em obrigação de fazer, consistente na imediata transferência da 

titularidade do veículo.

 Nesse aspecto, ressalto que a responsabilidade da parte requerida em 

adotar as providências necessárias para realizar a transferência do 

veículo não pode ser eximida pelo fato de ter informado que o veículo foi 

vendido à terceiro, pois quando realizou a venda nessas condições, 

assumiu o risco de sua conduta, não podendo a parte autora continuar 

sendo prejudicada por sua desídia.

 No que tange ao pedido de condenação da parte requerida em 

indenização por danos morais, não merece prosperar, pois o mero 

descumprimento da obrigação pela parte requerida de deixar de proceder 

a transferência do veículo, mesmo que tenha gerado a parte autora 

contratempos e desgastes, não se revela suficiente a atingir a dignidade 

da pessoa a ponto de lhe gerar abalo moral, conforme entendimento 

jurisprudencial abaixo colecionado:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. 

DESCUMPRIMETNO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

ABORRECIMENTO. TRANSTORNO. I - Os aborrecimentos e transtornos 

decorrentes da demora na transferência do veículo, perante o DETRAN, 

não violaram direitos de personalidade do autor e, por isso, não 

configuram dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. II- 

Apelação provida”. (TJDF. Acórdão n.913411, 20140810082142APC, 

Relator: VERA ANDRIGHI 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, 

Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 739).

 Ademais, a parte autora concorreu para a ocorrência dos dissabores 

advindos dos débitos lançados em seu nome, pois se tivesse comunicado 

a venda do veículo perante o DETRAN, conforme determina o art. 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro , não estaria experimentando esses 

dissabores, o que também afasta o dever de indenizar, haja vista a 

existência de culpa concorrente.

 Nesse sentido:

 “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCOMITANTE DAS PARTES. COMPRA E 

VENDA DE VEÍCULO. INÉRCIA DO ADQUIRENTE NA TRANSFERÊNCIA DA 

PROPRIEDADE VEICULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO 

DETRAN PELO ALIENANTE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO NO 

CASO CONCRETO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. - Ambas as partes não cumpriram 

seus deveres contratuais e legais, gerando culpa concomitante. - Na 

compra e venda de veículo, sendo inerte o adquirente em transferir a 

propriedade veicular, resulta responsável pelos danos decorrentes; aliado 

a isto, a Lei determina que o alienante comunique ao DETRAN a venda do 

veículo, que também não ocorreu. - In casu, a ausência de comunicação 

de venda ao DETRAN afasta a aplicação do princípio da reparação 

integral, não sendo devido o ressarcindo à autora do valor gasto com 

honorários advocatícios contratuais. - O mero descumprimento contratual 

somado à ausência de comunicação de venda inviabilizam o dever de 

indenizar o autor em danos morais. APELAÇÃO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DO RÉU (DETRAN) 

DESPROVIDA”. (TJRS. Apelação Cível Nº 70072745979, Décima Sétima 

Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 25/05/2017).

 “Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer, consistente na 

transferência do registro de propriedade de veículo, cumulada com 

indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo 

do autor insistindo no pedido de indenização por danos morais. O não 

cumprimento do art. 134 do CTB enseja a responsabilidade solidária do 

vendedor pelas penalidades perante o órgão de trânsito. Isto, no entanto, 

não retira do vendedor o direito de exigir do comprador a reparação dos 

danos sofridos pelo descumprimento das obrigações contratuais 

decorrentes do negócio de compra e venda. Na hipótese, não houve 

protesto ou inscrição da dívida no Cadin. O autor também não teve prejuízo 

com anotação de eventual pontuação em seu nome em relação às 

infrações de trânsito, pois ao tempo da autuação, não era habilitado. 

Transtornos, ademais, que poderiam ter sido evitados se o autor tivesse 

cumprido a providência prevista no art. 134 do CTB. Danos morais não 

evidenciados. Recurso não provido”.

 (TJSP; Apelação 1009941-09.2014.8.26.0602; Relator (a): Morais Pucci; 

Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2018; Data de Registro: 

11/01/2018).

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, para 

condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente na 

transferência de propriedade do GM/Corsa Wind, ano/modelo: 1994/1994, 

placa: BKD-5350, renavan nº 00624383962 e chassi nº 

9BGSC08WRRC616409, restando confirmada a liminar deferida às fls. 

52/53v.

 Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 15% sobre o valor da causa atualizado, sendo que cada uma 

das partes deverá arcar com 50% das verbas sucumbenciais, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, 

haja vista a da concessão da gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209819 Nr: 1967-73.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDIO PANNEBECHER-ME, CRISTIANE 

PANNEBECKER DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Autos nº: 209819.

 Natureza: Ação obrigação de fazer c/c indenização.

 Requerente: Waldomiro Martinazzo.

 Requeridos: Enaldino Pannebecher-ME e outra.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos 

morais ajuizada em 15 de fevereiro de 2016, por Waldomiro Martinazzo em 

face de Enaldino Pannebecher-ME e Cristiane Pannebecker de Mello, todos 

já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em 02/10/2008 seu filho 

Waldomiro Martinazzo Junior adquiriu da parte requerida um veículo 

Fiat/Pálio Weekend Stile, ano/modelo: 2000/2001, placa: BLH-6970, pelo 

valor de R$ 23.000,00, tendo dado como parte do pagamento o veículo 

GM/Corsa Wind, ano/modelo: 1994/1994, placa: BKD-5350, de propriedade 

do requerente, mais o valor de R$ 15.500,00 obtido por meio de 

financiamento.

 Relatou que as partes firmaram contrato, oportunidade em que entregou à 

parte requerida o Documento Único de Transferência (DUT), assinado e 
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reconhecido firma, para que fosse providenciada a transferência do 

veículo dado como parte do pagamento.

 Aduziu que como acreditou que os requeridos realizariam a transferência 

do veículo, não fez a comunicação de venda junto ao DETRAN, contudo, 

em janeiro de 2016 tomou conhecimento da existência de pendências 

financeiras em seu nome junto à Secretaria de Fazenda do Estado, 

referente a dívidas de IPVA dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

 Informou que também existem débitos de licenciamento e seguro 

obrigatório, desde o ano de 2012.

 Expôs que, de acordo com o que dispõe o art. 123, I, do Código de 

Trânsito Brasileiro, a parte requerida deveria ter procedido a transferência 

do veículo no prazo de 30 dias, argumentando que a desídia da parte 

requerida tem lhe acarretado percalços e dissabores.

 Relatou que, conforme extrato obtido junto ao DETRAN, conta sobre o 

veículo um registro de alienação fiduciária, informado pelo Banco Finasa 

em 12/11/2005 em nome de Devair Pereira da Silva, sem a sua anuência.

 Assim, requereu em sede de tutela antecipada, a imediata transferência 

da titularidade do veículo aos requeridos, sob pena de multa diária.

 No mérito, requereu a confirmação da liminar, bem como a condenação da 

parte requerida ao pagamento de 20 salários mínimos à título de 

indenização por danos morais.

 Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial a 

inversão do ônus da prova, bem como a concessão da gratuidade da 

justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 30/51.

 A inicial foi recebida às fls. 52/53, ocasião em que foi deferido o pedido 

de antecipação da tutela para determinar que a parte requerida 

providenciasse a transferência de propriedade do veículo junto ao 

DETRAN e providenciasse a quitação dos débitos decorrentes de IPVA 

existentes a partir da data da aquisição do bem, sob pena de multa diária.

 A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 68/69), apresentou 

contestação às fls. 70/80, alegando, a ocorrência de prescrição, 

sustentando que o prazo prescricional começou a correr em 03/11/2008, 

que seria o prazo final para a transferência de propriedade do veículo.

 No mérito, alegou que no contrato não ficou pactuado que a transferência 

do veículo deveria ser realizada em 30 dias, alegando ainda que a parte 

autora não lhe entregou o Documento Único de Transferência (DUT), o que 

dificultou a transferência.

 Relatou que vendeu o veículo a terceira pessoa, sendo ela a responsável 

pela transferência do veículo e pagamento dos impostos.

 Asseverou que não possui o Documento Único de Transferência (DUT) o 

que lhe impossibilita o cumprimento da liminar, requerendo, assim, sua 

suspensão. Requereu ainda a concessão de prazo para o pagamento dos 

débitos, determinando-se a parte autora que junte as guias para que seja 

realizado o depósito em juízo.

 Sustentou que inexiste o dever de indenizar, requerendo, assim, a 

improcedência da ação.

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 89/97.

 Às fls. 99 foi designada audiência de conciliação, bem como foi 

determinada a especificação de provas pelas partes, caso não houvesse 

composição.

 Às fls. 102 foi realizada audiência de conciliação, porém, não houve 

composição entre as partes.

 Às fls. 106 a parte autora requereu a produção de prova oral e 

documental. Já a parte requerida não especificou provas.

 Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, entendo desnecessária a 

produção de prova oral postulada pela parte autora, de modo que a 

indefiro.

 Assim, estando a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença.

 Inicialmente, passo a analisar a alegação de prescrição arguida pela parte 

requerida.

 A parte requerida alegou a ocorrência de prescrição, tanto da pretensão 

de obrigação de fazer como de reparação de danos, sustentando que o 

prazo prescricional começou a correr em 03/11/2008, que seria o prazo 

final para a transferência de propriedade do veículo.

 Contudo, conforme informado pela parte autora na inicial, apenas em 

janeiro de 2016 é que ela tomou conhecimento que o veículo não havia 

sido transferido e da existência de débitos de IPVA, licenciamento e 

seguro obrigatório, momento em que começou a fluir o prazo prescricional.

 Nesse sentido:

“Câmara Extraordinária. Resolução nº 737/2016. Processos entrados no 

Tribunal até dezembro de 2015 e distribuídos a outros relatores. 

Redistribuição excepcional de 600 apelações feita em 12.09.2016 para 

cumprimento da Meta 2 do CNJ. Ação cominatória cumulada com 

indenização por danos decorrente da ausência de transferência de 

propriedade do veículo. Prescrição trienal da pretensão à reparação civil 

(Art. 206, §3º, V, do CC). Início do prazo que se dá com o inequívoco 

conhecimento da conduta danosa pela prejudicada. Ajuizamento da ação 

em 02.07.2011, ocorrência da prescrição aos danos morais e dos débitos 

pendentes sobre o veículo (IPVA, DPVAT, licenciamento, multas) até os 3 

anos anteriores ao ajuizamento da ação. Legitimidade passiva do Banco 

Santander. Danos suportados pela autora em virtude do contrato de 

financiamento sem a devida conferência de documentos, assinaturas e 

registro da transferência de propriedade junto ao DETRAN. Recurso 

improvido”. (TJSP; Apelação 0026078-48.2011.8.26.0001; Relator (a): Maia 

da Cunha; Órgão Julgador: 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; 

Foro Regional I - Santana - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2017; 

Data de Registro: 01/08/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO: OCORRÊNCIA. O prazo prescricional 

aplicável, no caso, é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, inciso V do 

Código Civil para a pretensão de reparação civil. Início do prazo 

prescricional que passa a correr, na espécie, partir do momento em que a 

parte teve conhecimento da ausência de transferência de valores pela 

compra e venda de veículo. Prescrição ocorrente. NEGADO SEGUIMENTO 

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de 

Instrumento Nº 70052009826, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 21/11/2012).

 Assim, considerando que a parte autora teve conhecimento dos fatos 

apenas em janeiro de 2016 e a ação foi ajuizada em 15 de fevereiro de 

2016, não há que se falar em prescrição, razão pela qual, rejeito a 

prejudicial de mérito.

 Não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo ao 

exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 A parte autora relatou que, em janeiro de 2016 teve conhecimento que a 

parte requerida não havia realizado a transferência do veículo GM/Corsa 

Wind, ano/modelo: 1994/1994, placa: BKD-5350, que lhe havia sido 

entregue como parte do pagamento na aquisição de outro automóvel, além 

de ter constatado a existência de débitos de IPVA, licenciamento e seguro 

obrigatório.

 Por tal motivo, postulou a condenação da parte requerida na obrigação de 

fazer de proceder à transferência da titularidade do referido bem, sob 

pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos 

morais.

 Como é sabido, a propriedade dos bens móveis se transfere pela simples 

tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, contudo, no caso de 

veículos automotores, uma vez efetivada a tradição, impõe-se a 

necessidade de requerer a expedição de um novo Certificado de Registro 

de Veículo em razão da transferência de sua propriedade, conforme 

determina o artigo 123, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

 Ainda, de acordo com o referido dispositivo legal, cabe ao adquirente o 

dever de adotar as providências necessárias à efetivação da expedição 

do novo Certificado, no prazo de 30 dias (art. 123, § 1º, do CTB).

 Assim, trata-se de imposição legal, sendo irrelevante a alegação da parte 

requerida de que não existia cláusula contratual estabelecendo esta 

obrigação.

 Ademais, a parte requerida não comprovou sua alegação de que a parte 

autora não teria lhe entregue o CRV (Certificado de Registro de Veículo) 

para que pudesse realizar a transferência do veículo.

 Pelo contrário, no contrato firmado entre as partes, ficou estabelecido na 

cláusula terceira que as partes se responsabilizavam a entregar o 

Certificado de Registro de Veículo (CRV) assinado e reconhecido firma, o 

que também afasta essa alegação.

 Portanto, deve ser acolhido o pedido de condenação da parte requerida 

em obrigação de fazer, consistente na imediata transferência da 

titularidade do veículo.
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 Nesse aspecto, ressalto que a responsabilidade da parte requerida em 

adotar as providências necessárias para realizar a transferência do 

veículo não pode ser eximida pelo fato de ter informado que o veículo foi 

vendido à terceiro, pois quando realizou a venda nessas condições, 

assumiu o risco de sua conduta, não podendo a parte autora continuar 

sendo prejudicada por sua desídia.

 No que tange ao pedido de condenação da parte requerida em 

indenização por danos morais, não merece prosperar, pois o mero 

descumprimento da obrigação pela parte requerida de deixar de proceder 

a transferência do veículo, mesmo que tenha gerado a parte autora 

contratempos e desgastes, não se revela suficiente a atingir a dignidade 

da pessoa a ponto de lhe gerar abalo moral, conforme entendimento 

jurisprudencial abaixo colecionado:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. 

DESCUMPRIMETNO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

ABORRECIMENTO. TRANSTORNO. I - Os aborrecimentos e transtornos 

decorrentes da demora na transferência do veículo, perante o DETRAN, 

não violaram direitos de personalidade do autor e, por isso, não 

configuram dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. II- 

Apelação provida”. (TJDF. Acórdão n.913411, 20140810082142APC, 

Relator: VERA ANDRIGHI 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, 

Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 739).

 Ademais, a parte autora concorreu para a ocorrência dos dissabores 

advindos dos débitos lançados em seu nome, pois se tivesse comunicado 

a venda do veículo perante o DETRAN, conforme determina o art. 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro , não estaria experimentando esses 

dissabores, o que também afasta o dever de indenizar, haja vista a 

existência de culpa concorrente.

 Nesse sentido:

 “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCOMITANTE DAS PARTES. COMPRA E 

VENDA DE VEÍCULO. INÉRCIA DO ADQUIRENTE NA TRANSFERÊNCIA DA 

PROPRIEDADE VEICULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO 

DETRAN PELO ALIENANTE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO NO 

CASO CONCRETO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. - Ambas as partes não cumpriram 

seus deveres contratuais e legais, gerando culpa concomitante. - Na 

compra e venda de veículo, sendo inerte o adquirente em transferir a 

propriedade veicular, resulta responsável pelos danos decorrentes; aliado 

a isto, a Lei determina que o alienante comunique ao DETRAN a venda do 

veículo, que também não ocorreu. - In casu, a ausência de comunicação 

de venda ao DETRAN afasta a aplicação do princípio da reparação 

integral, não sendo devido o ressarcindo à autora do valor gasto com 

honorários advocatícios contratuais. - O mero descumprimento contratual 

somado à ausência de comunicação de venda inviabilizam o dever de 

indenizar o autor em danos morais. APELAÇÃO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DO RÉU (DETRAN) 

DESPROVIDA”. (TJRS. Apelação Cível Nº 70072745979, Décima Sétima 

Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 25/05/2017).

 “Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer, consistente na 

transferência do registro de propriedade de veículo, cumulada com 

indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo 

do autor insistindo no pedido de indenização por danos morais. O não 

cumprimento do art. 134 do CTB enseja a responsabilidade solidária do 

vendedor pelas penalidades perante o órgão de trânsito. Isto, no entanto, 

não retira do vendedor o direito de exigir do comprador a reparação dos 

danos sofridos pelo descumprimento das obrigações contratuais 

decorrentes do negócio de compra e venda. Na hipótese, não houve 

protesto ou inscrição da dívida no Cadin. O autor também não teve prejuízo 

com anotação de eventual pontuação em seu nome em relação às 

infrações de trânsito, pois ao tempo da autuação, não era habilitado. 

Transtornos, ademais, que poderiam ter sido evitados se o autor tivesse 

cumprido a providência prevista no art. 134 do CTB. Danos morais não 

evidenciados. Recurso não provido”.

 (TJSP; Apelação 1009941-09.2014.8.26.0602; Relator (a): Morais Pucci; 

Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2018; Data de Registro: 

11/01/2018).

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, para 

condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente na 

transferência de propriedade do GM/Corsa Wind, ano/modelo: 1994/1994, 

placa: BKD-5350, renavan nº 00624383962 e chassi nº 

9BGSC08WRRC616409, restando confirmada a liminar deferida às fls. 

52/53v.

 Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 15% sobre o valor da causa atualizado, sendo que cada uma 

das partes deverá arcar com 50% das verbas sucumbenciais, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, 

haja vista a da concessão da gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145007 Nr: 4662-39.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA-ME, VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA 

CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Carvalho Borges 

Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 331/334, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145007 Nr: 4662-39.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA-ME, VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA 

CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Carvalho Borges 

Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 331/334, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145007 Nr: 4662-39.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA-ME, VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA 

CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Carvalho Borges 

Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 331/334, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145007 Nr: 4662-39.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA-ME, VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA 

CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Carvalho Borges 

Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 331/334, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 212575 Nr: 4173-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRORACA AGROPECUARIA LTDA – ME, 

RONALDO TURRA TARONE, RAFAEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Citação pelo motivo 

"Não existe o nº ", intimo a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 212575 Nr: 4173-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRORACA AGROPECUARIA LTDA – ME, 

RONALDO TURRA TARONE, RAFAEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Citação pelo motivo 

"Não existe o nº ", intimo a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 212575 Nr: 4173-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRORACA AGROPECUARIA LTDA – ME, 

RONALDO TURRA TARONE, RAFAEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Citação pelo motivo 

"Não existe o nº ", intimo a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 212575 Nr: 4173-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRORACA AGROPECUARIA LTDA – ME, 

RONALDO TURRA TARONE, RAFAEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Citação pelo motivo 

"Não existe o nº ", intimo a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121908 Nr: 1000-38.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGORINI COMÉRCIO DE LIVROS DIDÁTICOS 

LTDA-ME, ILDA MARIA PEGORINI, IMARY ANA PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Certifico que, tendo em vista que já foi realizada a penhora e a avaliação 

do imóvel dado em garantia, intimo a parte exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121908 Nr: 1000-38.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGORINI COMÉRCIO DE LIVROS DIDÁTICOS 

LTDA-ME, ILDA MARIA PEGORINI, IMARY ANA PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Certifico que, tendo em vista que já foi realizada a penhora e a avaliação 

do imóvel dado em garantia, intimo a parte exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121908 Nr: 1000-38.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGORINI COMÉRCIO DE LIVROS DIDÁTICOS 

LTDA-ME, ILDA MARIA PEGORINI, IMARY ANA PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Certifico que, tendo em vista que já foi realizada a penhora e a avaliação 

do imóvel dado em garantia, intimo a parte exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121908 Nr: 1000-38.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGORINI COMÉRCIO DE LIVROS DIDÁTICOS 

LTDA-ME, ILDA MARIA PEGORINI, IMARY ANA PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Certifico que, tendo em vista que já foi realizada a penhora e a avaliação 

do imóvel dado em garantia, intimo a parte exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245817 Nr: 13400-40.2017.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUTHERIO & GREGÓRIO LTDA EPP, ELIANE DA SILVA 

GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A, ARCA S/A 

AGROPECUÁRIA, FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 Autos nº: 245817.

 Vistos,

 Em respeito ao princípio do contraditório, determino que a pare requerida 

seja intimada para se manifestar sobre o petitório de fls. 456/457 e 

documentos que o instruem.

 Sem prejuízo, digam as partes se ainda há provas para serem 

produzidas, justificando-as em caso positivo.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245817 Nr: 13400-40.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUTHERIO & GREGÓRIO LTDA EPP, ELIANE DA SILVA 

GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A, ARCA S/A 

AGROPECUÁRIA, FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 Autos nº: 245817.

 Vistos,

 Em respeito ao princípio do contraditório, determino que a pare requerida 

seja intimada para se manifestar sobre o petitório de fls. 456/457 e 

documentos que o instruem.

 Sem prejuízo, digam as partes se ainda há provas para serem 

produzidas, justificando-as em caso positivo.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245817 Nr: 13400-40.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUTHERIO & GREGÓRIO LTDA EPP, ELIANE DA SILVA 

GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A, ARCA S/A 

AGROPECUÁRIA, FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 Autos nº: 245817.

 Vistos,

 Em respeito ao princípio do contraditório, determino que a pare requerida 

seja intimada para se manifestar sobre o petitório de fls. 456/457 e 

documentos que o instruem.

 Sem prejuízo, digam as partes se ainda há provas para serem 

produzidas, justificando-as em caso positivo.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245817 Nr: 13400-40.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUTHERIO & GREGÓRIO LTDA EPP, ELIANE DA SILVA 

GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A, ARCA S/A 

AGROPECUÁRIA, FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 Autos nº: 245817.

 Vistos,

 Em respeito ao princípio do contraditório, determino que a pare requerida 

seja intimada para se manifestar sobre o petitório de fls. 456/457 e 

documentos que o instruem.

 Sem prejuízo, digam as partes se ainda há provas para serem 

produzidas, justificando-as em caso positivo.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272736 Nr: 3254-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MARACANAÚ-CE, NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E 

FARMACEUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VALOR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LICURGO TERTULINO 

DE OLIVEIRA - OAB:10.144/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272736.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272736 Nr: 3254-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MARACANAÚ-CE, NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E 

FARMACEUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VALOR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LICURGO TERTULINO 

DE OLIVEIRA - OAB:10.144/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272736.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272736 Nr: 3254-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MARACANAÚ-CE, NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E 

FARMACEUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VALOR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LICURGO TERTULINO 

DE OLIVEIRA - OAB:10.144/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272736.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272736 Nr: 3254-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MARACANAÚ-CE, NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E 

FARMACEUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VALOR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LICURGO TERTULINO 

DE OLIVEIRA - OAB:10.144/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272736.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272448 Nr: 2985-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, KON UEN LAAN, HUANG YIN HAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AUGUSTO FERRARI RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272448.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272448 Nr: 2985-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, KON UEN LAAN, HUANG YIN HAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AUGUSTO FERRARI RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272448.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272448 Nr: 2985-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, KON UEN LAAN, HUANG YIN HAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AUGUSTO FERRARI RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272448.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272448 Nr: 2985-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, KON UEN LAAN, HUANG YIN HAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AUGUSTO FERRARI RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272448.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154610 Nr: 3232-18.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA 

LTDA, ADALTO BRASSO ROTO, MOACIR DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que intimo a parte executada para se manifestar sobre a petição 

e documentos de fls. 131/196, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154610 Nr: 3232-18.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA 

LTDA, ADALTO BRASSO ROTO, MOACIR DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que intimo a parte executada para se manifestar sobre a petição 

e documentos de fls. 131/196, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154610 Nr: 3232-18.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA 

LTDA, ADALTO BRASSO ROTO, MOACIR DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que intimo a parte executada para se manifestar sobre a petição 

e documentos de fls. 131/196, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154610 Nr: 3232-18.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA 

LTDA, ADALTO BRASSO ROTO, MOACIR DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que intimo a parte executada para se manifestar sobre a petição 

e documentos de fls. 131/196, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271170 Nr: 2140-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS VITORIA ALTO 

DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271170.

 Vistos,

 A parte autora ajuizou a presente demanda visando a exibição de 

documentos, contudo, com o advento do Código de Processo Civil de 

2015, essa medida passou a ser admitida apenas de forma incidental na 

ação principal, não sendo mais admitida em caráter cautelar.

 Para essa situação, o novo Código de Processo Civil previu procedimento 

específico, qual seja, a produção antecipada de prova, previsto nos 

artigos 381 a 383, vejamos:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.

[...]”

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“Prestação de serviços. ‘Ação de conhecimento com preceito cominatório 

de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência’. 

Pretensão de verdadeira exibição de documentos. Nova sistemática 

processual, que entrou em vigor no dia 18.03.2016, que não mais admite a 

propositura de medida cautelar de exibição de documentos em autos 

apartados. Reconhecida a falta de interesse de agir. Ação julgada extinta, 

sem julgamento de mérito (art. 485, VI do CPC/15). Apelação da autora. 

Insistência na necessidade da ação e no interesse de agir. Necessária a 

adequação do procedimento. Providência não atendida pela autora. 

Extinção mantida. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação 

1025771-41.2016.8.26.0506; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão 

Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017).

“TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Exibição 

de Documento - Indeferimento da petição inicial - Extinção do processo 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC - Recurso da autora. Inscrição 

no cadastro de inadimplentes - Falta de interesse de agir - Ação de 

exibição de documento - O Código de Processo Civil de 2015 não prevê 

procedimento autônomo para essa finalidade - Exibição que deve ser 

requerida em incidente do processo principal ou em produção antecipada 

de prova - Inadequação da via eleita - Falta de interesse de agir 

configurado. Vício insanável. Extinção do processo sem resolução do 

mérito mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Hipótese em que a sentença 

avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas 

partes, dando à causa o justo deslinde necessário. Artigo 252, do 

Regimento Interno do TJSP. Aplicabilidade. Sentença mantida. RECURSO 

NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação 1057724-77.2016.8.26.0100; Relator (a): 

Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; 

Data do Julgamento: 16/08/2017).

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE. AÇÃO AUTÔNOMA. 

NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de 

exibição de documentos formulado de forma autônoma, antecedente e 

satisfativa deve ser realizado por meio de produção antecipada de 

provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 382 do CPC, 

apresentando as razões que justifiquem a necessidade da antecipação e 

mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 

3. Não bastasse isso, não se afastam os requisitos para análise do 

interesse de agir sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para a 

exibição, deve a parte provar ter formulado pedido administrativo prévio, 

bem como efetuado pagamento de eventual custo do serviço. 4. Hipótese 

em que não se verificou o interesse de agir. Recurso não provido.” (TJ-SP 

- APL: 10313892420168260002 SP 1031389-24.2016.8.26.0002, Relator: 

Melo Colombi, Data de Julgamento: 15/12/2016, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/12/2016) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Deve ser recebida como ação 

autônoma de produção antecipada de prova, a pretensão de exibição de 

documento, quando fundada na necessidade de aquilatar a existência de 

fundamento para o ajuizamento de ação indenizatória. (Inteligência do 

artigo 383, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).” (TJ-MG - AI: 

10000160627055001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/12/2016)

 Dessa forma, a via adequada para que a parte autora obter os 

documentos é a produção antecipada da prova ou, se o caso, o 

ajuizamento de ação com pedido incidental de exibição de documentos.

 Ademais, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de 

prévio requerimento administrativo dos documentos que pretende, 

indispensável para demonstrar seu interesse de agir. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso 

especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento 

do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso 

concreto, o Tribunal de origem examinou a prova dos autos para concluir 

que não houve pretensão resistida e extinguir o processo sem resolução 

do mérito por ausência de interesse de agir. Alterar tal fundamento é 

inviável em recurso especial ante o óbice da referida súmula. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 1324848 RS 

2012/0106722-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

30/03/2015)

 Diante do exposto, com fundamento no art. 321 do Código de Processo 

Civil, faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 dias, 
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adequar o pedido à via processual adequada, qual seja, a produção 

antecipada da prova ou, se o caso, o ajuizamento de ação com pedido 

incidental de exibição de documentos, bem como para apresentar o prévio 

pedido administrativo dos documentos que pretende, com o respectivo 

protocolo de recebimento pela parte requerida, tudo sob pena de 

indeferimento da inicial.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271170 Nr: 2140-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS VITORIA ALTO 

DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271170.

 Vistos,

 A parte autora ajuizou a presente demanda visando a exibição de 

documentos, contudo, com o advento do Código de Processo Civil de 

2015, essa medida passou a ser admitida apenas de forma incidental na 

ação principal, não sendo mais admitida em caráter cautelar.

 Para essa situação, o novo Código de Processo Civil previu procedimento 

específico, qual seja, a produção antecipada de prova, previsto nos 

artigos 381 a 383, vejamos:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.

[...]”

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“Prestação de serviços. ‘Ação de conhecimento com preceito cominatório 

de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência’. 

Pretensão de verdadeira exibição de documentos. Nova sistemática 

processual, que entrou em vigor no dia 18.03.2016, que não mais admite a 

propositura de medida cautelar de exibição de documentos em autos 

apartados. Reconhecida a falta de interesse de agir. Ação julgada extinta, 

sem julgamento de mérito (art. 485, VI do CPC/15). Apelação da autora. 

Insistência na necessidade da ação e no interesse de agir. Necessária a 

adequação do procedimento. Providência não atendida pela autora. 

Extinção mantida. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação 

1025771-41.2016.8.26.0506; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão 

Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017).

“TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Exibição 

de Documento - Indeferimento da petição inicial - Extinção do processo 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC - Recurso da autora. Inscrição 

no cadastro de inadimplentes - Falta de interesse de agir - Ação de 

exibição de documento - O Código de Processo Civil de 2015 não prevê 

procedimento autônomo para essa finalidade - Exibição que deve ser 

requerida em incidente do processo principal ou em produção antecipada 

de prova - Inadequação da via eleita - Falta de interesse de agir 

configurado. Vício insanável. Extinção do processo sem resolução do 

mérito mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Hipótese em que a sentença 

avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas 

partes, dando à causa o justo deslinde necessário. Artigo 252, do 

Regimento Interno do TJSP. Aplicabilidade. Sentença mantida. RECURSO 

NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação 1057724-77.2016.8.26.0100; Relator (a): 

Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; 

Data do Julgamento: 16/08/2017).

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE. AÇÃO AUTÔNOMA. 

NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de 

exibição de documentos formulado de forma autônoma, antecedente e 

satisfativa deve ser realizado por meio de produção antecipada de 

provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 382 do CPC, 

apresentando as razões que justifiquem a necessidade da antecipação e 

mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 

3. Não bastasse isso, não se afastam os requisitos para análise do 

interesse de agir sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para a 

exibição, deve a parte provar ter formulado pedido administrativo prévio, 

bem como efetuado pagamento de eventual custo do serviço. 4. Hipótese 

em que não se verificou o interesse de agir. Recurso não provido.” (TJ-SP 

- APL: 10313892420168260002 SP 1031389-24.2016.8.26.0002, Relator: 

Melo Colombi, Data de Julgamento: 15/12/2016, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/12/2016) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Deve ser recebida como ação 

autônoma de produção antecipada de prova, a pretensão de exibição de 

documento, quando fundada na necessidade de aquilatar a existência de 

fundamento para o ajuizamento de ação indenizatória. (Inteligência do 

artigo 383, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).” (TJ-MG - AI: 

10000160627055001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/12/2016)

 Dessa forma, a via adequada para que a parte autora obter os 

documentos é a produção antecipada da prova ou, se o caso, o 

ajuizamento de ação com pedido incidental de exibição de documentos.

 Ademais, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de 

prévio requerimento administrativo dos documentos que pretende, 

indispensável para demonstrar seu interesse de agir. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso 

especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento 

do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso 

concreto, o Tribunal de origem examinou a prova dos autos para concluir 

que não houve pretensão resistida e extinguir o processo sem resolução 

do mérito por ausência de interesse de agir. Alterar tal fundamento é 

inviável em recurso especial ante o óbice da referida súmula. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 1324848 RS 

2012/0106722-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

30/03/2015)

 Diante do exposto, com fundamento no art. 321 do Código de Processo 

Civil, faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 dias, 

adequar o pedido à via processual adequada, qual seja, a produção 

antecipada da prova ou, se o caso, o ajuizamento de ação com pedido 

incidental de exibição de documentos, bem como para apresentar o prévio 

pedido administrativo dos documentos que pretende, com o respectivo 

protocolo de recebimento pela parte requerida, tudo sob pena de 

indeferimento da inicial.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271170 Nr: 2140-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS VITORIA ALTO 

DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271170.

 Vistos,

 A parte autora ajuizou a presente demanda visando a exibição de 

documentos, contudo, com o advento do Código de Processo Civil de 

2015, essa medida passou a ser admitida apenas de forma incidental na 
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ação principal, não sendo mais admitida em caráter cautelar.

 Para essa situação, o novo Código de Processo Civil previu procedimento 

específico, qual seja, a produção antecipada de prova, previsto nos 

artigos 381 a 383, vejamos:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.

[...]”

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“Prestação de serviços. ‘Ação de conhecimento com preceito cominatório 

de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência’. 

Pretensão de verdadeira exibição de documentos. Nova sistemática 

processual, que entrou em vigor no dia 18.03.2016, que não mais admite a 

propositura de medida cautelar de exibição de documentos em autos 

apartados. Reconhecida a falta de interesse de agir. Ação julgada extinta, 

sem julgamento de mérito (art. 485, VI do CPC/15). Apelação da autora. 

Insistência na necessidade da ação e no interesse de agir. Necessária a 

adequação do procedimento. Providência não atendida pela autora. 

Extinção mantida. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação 

1025771-41.2016.8.26.0506; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão 

Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017).

“TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Exibição 

de Documento - Indeferimento da petição inicial - Extinção do processo 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC - Recurso da autora. Inscrição 

no cadastro de inadimplentes - Falta de interesse de agir - Ação de 

exibição de documento - O Código de Processo Civil de 2015 não prevê 

procedimento autônomo para essa finalidade - Exibição que deve ser 

requerida em incidente do processo principal ou em produção antecipada 

de prova - Inadequação da via eleita - Falta de interesse de agir 

configurado. Vício insanável. Extinção do processo sem resolução do 

mérito mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Hipótese em que a sentença 

avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas 

partes, dando à causa o justo deslinde necessário. Artigo 252, do 

Regimento Interno do TJSP. Aplicabilidade. Sentença mantida. RECURSO 

NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação 1057724-77.2016.8.26.0100; Relator (a): 

Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; 

Data do Julgamento: 16/08/2017).

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE. AÇÃO AUTÔNOMA. 

NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de 

exibição de documentos formulado de forma autônoma, antecedente e 

satisfativa deve ser realizado por meio de produção antecipada de 

provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 382 do CPC, 

apresentando as razões que justifiquem a necessidade da antecipação e 

mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 

3. Não bastasse isso, não se afastam os requisitos para análise do 

interesse de agir sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para a 

exibição, deve a parte provar ter formulado pedido administrativo prévio, 

bem como efetuado pagamento de eventual custo do serviço. 4. Hipótese 

em que não se verificou o interesse de agir. Recurso não provido.” (TJ-SP 

- APL: 10313892420168260002 SP 1031389-24.2016.8.26.0002, Relator: 

Melo Colombi, Data de Julgamento: 15/12/2016, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/12/2016) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Deve ser recebida como ação 

autônoma de produção antecipada de prova, a pretensão de exibição de 

documento, quando fundada na necessidade de aquilatar a existência de 

fundamento para o ajuizamento de ação indenizatória. (Inteligência do 

artigo 383, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).” (TJ-MG - AI: 

10000160627055001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/12/2016)

 Dessa forma, a via adequada para que a parte autora obter os 

documentos é a produção antecipada da prova ou, se o caso, o 

ajuizamento de ação com pedido incidental de exibição de documentos.

 Ademais, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de 

prévio requerimento administrativo dos documentos que pretende, 

indispensável para demonstrar seu interesse de agir. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso 

especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento 

do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso 

concreto, o Tribunal de origem examinou a prova dos autos para concluir 

que não houve pretensão resistida e extinguir o processo sem resolução 

do mérito por ausência de interesse de agir. Alterar tal fundamento é 

inviável em recurso especial ante o óbice da referida súmula. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 1324848 RS 

2012/0106722-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

30/03/2015)

 Diante do exposto, com fundamento no art. 321 do Código de Processo 

Civil, faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 dias, 

adequar o pedido à via processual adequada, qual seja, a produção 

antecipada da prova ou, se o caso, o ajuizamento de ação com pedido 

incidental de exibição de documentos, bem como para apresentar o prévio 

pedido administrativo dos documentos que pretende, com o respectivo 

protocolo de recebimento pela parte requerida, tudo sob pena de 

indeferimento da inicial.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271170 Nr: 2140-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS VITORIA ALTO 

DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271170.

 Vistos,

 A parte autora ajuizou a presente demanda visando a exibição de 

documentos, contudo, com o advento do Código de Processo Civil de 

2015, essa medida passou a ser admitida apenas de forma incidental na 

ação principal, não sendo mais admitida em caráter cautelar.

 Para essa situação, o novo Código de Processo Civil previu procedimento 

específico, qual seja, a produção antecipada de prova, previsto nos 

artigos 381 a 383, vejamos:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.

[...]”

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“Prestação de serviços. ‘Ação de conhecimento com preceito cominatório 

de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência’. 

Pretensão de verdadeira exibição de documentos. Nova sistemática 

processual, que entrou em vigor no dia 18.03.2016, que não mais admite a 

propositura de medida cautelar de exibição de documentos em autos 

apartados. Reconhecida a falta de interesse de agir. Ação julgada extinta, 

sem julgamento de mérito (art. 485, VI do CPC/15). Apelação da autora. 

Insistência na necessidade da ação e no interesse de agir. Necessária a 

adequação do procedimento. Providência não atendida pela autora. 

Extinção mantida. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação 

1025771-41.2016.8.26.0506; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão 

Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017).
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“TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Exibição 

de Documento - Indeferimento da petição inicial - Extinção do processo 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC - Recurso da autora. Inscrição 

no cadastro de inadimplentes - Falta de interesse de agir - Ação de 

exibição de documento - O Código de Processo Civil de 2015 não prevê 

procedimento autônomo para essa finalidade - Exibição que deve ser 

requerida em incidente do processo principal ou em produção antecipada 

de prova - Inadequação da via eleita - Falta de interesse de agir 

configurado. Vício insanável. Extinção do processo sem resolução do 

mérito mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Hipótese em que a sentença 

avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas 

partes, dando à causa o justo deslinde necessário. Artigo 252, do 

Regimento Interno do TJSP. Aplicabilidade. Sentença mantida. RECURSO 

NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação 1057724-77.2016.8.26.0100; Relator (a): 

Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; 

Data do Julgamento: 16/08/2017).

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE. AÇÃO AUTÔNOMA. 

NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de 

exibição de documentos formulado de forma autônoma, antecedente e 

satisfativa deve ser realizado por meio de produção antecipada de 

provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 382 do CPC, 

apresentando as razões que justifiquem a necessidade da antecipação e 

mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 

3. Não bastasse isso, não se afastam os requisitos para análise do 

interesse de agir sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para a 

exibição, deve a parte provar ter formulado pedido administrativo prévio, 

bem como efetuado pagamento de eventual custo do serviço. 4. Hipótese 

em que não se verificou o interesse de agir. Recurso não provido.” (TJ-SP 

- APL: 10313892420168260002 SP 1031389-24.2016.8.26.0002, Relator: 

Melo Colombi, Data de Julgamento: 15/12/2016, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/12/2016) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Deve ser recebida como ação 

autônoma de produção antecipada de prova, a pretensão de exibição de 

documento, quando fundada na necessidade de aquilatar a existência de 

fundamento para o ajuizamento de ação indenizatória. (Inteligência do 

artigo 383, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).” (TJ-MG - AI: 

10000160627055001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/12/2016)

 Dessa forma, a via adequada para que a parte autora obter os 

documentos é a produção antecipada da prova ou, se o caso, o 

ajuizamento de ação com pedido incidental de exibição de documentos.

 Ademais, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de 

prévio requerimento administrativo dos documentos que pretende, 

indispensável para demonstrar seu interesse de agir. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso 

especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento 

do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso 

concreto, o Tribunal de origem examinou a prova dos autos para concluir 

que não houve pretensão resistida e extinguir o processo sem resolução 

do mérito por ausência de interesse de agir. Alterar tal fundamento é 

inviável em recurso especial ante o óbice da referida súmula. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 1324848 RS 

2012/0106722-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

30/03/2015)

 Diante do exposto, com fundamento no art. 321 do Código de Processo 

Civil, faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 dias, 

adequar o pedido à via processual adequada, qual seja, a produção 

antecipada da prova ou, se o caso, o ajuizamento de ação com pedido 

incidental de exibição de documentos, bem como para apresentar o prévio 

pedido administrativo dos documentos que pretende, com o respectivo 

protocolo de recebimento pela parte requerida, tudo sob pena de 

indeferimento da inicial.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127031 Nr: 5991-57.2010.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUSTRUGESILO VIEIRA DOS SANTOS, ELIZANA VIEIRA 

DOS SANTOS SILVA, ELENITA DOS SANTOS BETONI, BEATRIZ VIEIRA 

DOS SANTOS CAMPOS, WESTER CARDOSO CAMPOS, AREDIO VIEIRA 

DOS SANTOS, ELIANE PEREIRA BENTO, LAUSDETE ULINS BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSINEI PEREIRA RIBEIRO, MARIA IVETE DA 

SILVA, KATIA FLAVIA DOS SANTOS SILVA, CLEUZA PINHEIRO DE 

ABREU, IVANILDO PINHEIRO DE ABREU, MARIA APARECIDA SANTANA, 

PATRICIA FREITAS MENDES, PAULO CHAGAS DE OLIVEIRA, ROSANGELA 

MARQUES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO DE FARIAS, CINIRA DE TAL, 

VALDICE DE TAL, JOÃO ELETRICISTA, JAIR PEREIRA, JORGE VIEIRA DE 

ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Autos nº: 127031.

 Vistos,

 Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar em que a 

parte autora alegou ser proprietária de uma área de 13,34 hectares 

matriculada sob o nº 12.330 do CRI desta Comarca, na qual iniciaram os 

procedimentos para implantação do loteamento denominado “Jardim 

Floriza”.

 Seguiu narrando que no início do ano de 2010 chegou ao conhecimento 

da parte autora que os requeridos tinham invadido a área a ser loteada, 

inclusive em área de preservação permanente, de modo que procuraram 

as autoridades competentes denunciando o esbulho.

 Por conta disso, sustentando a presença dos requisitos legais, pugnaram 

pela concessão liminar da reintegração de posse e, ao final, pela 

procedência da ação.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 20/197.

 Às fls. 199 foi determinada a emenda à inicial.

 Registro que inicialmente a presente ação foi proposta perante o Juízo da 

1ª Vara, sendo que às fls. 205/206 foi reconhecida a conexão com o 

processo nº 151/2010 (código 122870) e então encaminhado o feito para 

este Juízo a fim de ser julgado conjuntamente. Porém, registro que em 

2016 o processo 122870 foi julgado, de modo que não mais existe a 

conexão anteriormente reconhecida.

 Às fls. 210/213 a liminar de reintegração de posse foi deferida.

 Às fls. 250 veio aos autos o pedido de informações em razão do recurso 

de agravo de instrumento interposto pelos requeridos Jersino Ribeiro, 

Edna Alves Pereira, Jair Pereira, Maria Aparecida Santana, Ivanildo 

Pinheiro de Abreu e Rosangela Marques de Oliveira em face da decisão 

que deferiu a liminar de reintegração de posse, sendo que as informações 

foram prestadas às fls. 262/263.

 Às fls. 272/273 foi certificado pelos oficiais de justiça que não foi possível 

cumprir a liminar em razão da ausência de ordem expressa de 

arrombamento e obstrução de obstáculo, o que foi deferido às fls. 274.

 Às fls. 275/290 os requeridos Maria Ivete da Silva e Raimundo de Freitas 

apresentaram contestação sustentando que adquiriram o imóvel de boa fé, 

tendo construído e fixado moradia no imóvel em questão, sendo que após 

a concessão da liminar de reintegração de posse, a construção foi 

totalmente destruída e expulsos da sua residência, de modo que, pugnou 

pela condenação da parte autora ao pagamento de indenização por danos 

materiais e morais.

 Às fls. 291/682 os requeridos Paulo Chagas de Oliveira, Patrícia Freitas 

Mendes, Ivanildo Pinheiro de Abreu, Rosangela Marques de Oliveira, Jair 

Pereira, Maria Aparecida Santana, Jorge Vieira de Abreu e Cleusa Pinheiro 

de Abreu apresentaram contestação sustentando em preliminar, a 

ilegitimidade ativa.

 No mérito, sustentou que são possuidores diretos legítimos e de boa fé, 

bem como que a área discutida nos autos não se encontra localizada em 
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área de preservação permanente.

 Sustentou, ainda, que cumpriram com a função social da propriedade, 

uma vez que exerceram a posse do imóvel de forma mansa e pacífica há 

mais de 10 anos.

 Pugnou pela retenção das benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos 

do art. 1219 do Código Civil, bem como a condenação da parte autora em 

litigância de má-fé.

 Às fls. 685/686 os requeridos João Fernandes Souza, Paulo Chagas de 

Oliveira, Raimundo de Farias, Cenira T. de Souza, Valdice Alves de 

Oliveira, Ivanildo Pinheiro de Abreu, Rosangela Marques de Oliveira, 

Cleuza Pinheiro, Jorge Vieira, Maria Aparecida Santana, Edna Alves 

Pereira e Gersinei Ribeiro foram citados.

 Às fls. 687/688 veio aos autos o auto de reintegração de posse.

 Às fls. 696/700 foi negado provimento ao recurso de agravo de 

instrumento.

 Às fls. 702/712 e fls. 713/722 as contestações foram impugnadas.

 Às fls. 725 foi decretada a revelia dos requeridos João Fernandes Souza, 

Cinira T. de Souza, Valdice Alves de Oliveira, Edna Alves Pereira e 

Gesssinei Pereira Ribeiro, sendo determinada, ainda, a intimação das 

partes para especificarem as provas.

 Às fls. 730/732 a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, 

sendo que caso não seja esse o entendimento deste Juízo, pugnou pela 

produção de prova documental, oral e pericial, sendo que os requeridos 

pugnaram pela designação de audiência de conciliação e instrução às fls. 

753.

 Às fls. 754 foi designada audiência de conciliação, sendo que as partes, 

na audiência de conciliação, requereram a suspensão do processo para 

ser tentada uma composição extrajudicialmente.

 Decorrido o prazo de suspensão requerido, as partes foram intimadas, 

sendo que a parte requerida às fls. 783 pugnou pelo prosseguimento do 

feito e a parte autora às fls. 784 informou que não houve possibilidade de 

uma composição amigável.

 Às fls. 785 foi determinada a citação da requerida Kátia Flávia dos Santos 

Silva, sendo que às fls. 790 a parte autora desistiu do feito em relação à 

mesma.

 É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, verifico que a parte autora pugnou pela desistência de 

prosseguimento da ação em relação à requerida Kátia Flávia dos Santos 

Silva.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, tão somente 

com relação à requerida Kátia Flávia dos Santos Silva.

 Por conseguinte, determino que sejam procedidas as retificações de 

estilo, tendo em vista que houve desistência tão somente de uma 

requerida, devendo o feito prosseguir em relação aos demais requeridos.

 Feita a consideração acima, cumpre-me analisar a preliminar de 

ilegitimidade ativa suscitada na contestação de fls. 291/325, sendo que 

deixo para apreciá-la em sentença, em razão da preliminar se confundir 

com o mérito da demanda, eis que fundada na ausência de um dos 

pressupostos elencados nos artigos 927 do CPC/73 (atual artigo 561 do 

CPC/15), qual seja, a posse.

 Não havendo outras preliminares nem questões processuais a ser 

analisadas e sendo as partes capazes e legítimas, declaro o processo 

saneado.

Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a fase 

probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por agora 

reputo pertinente a produção de prova oral, consistente na inquirição de 

testemunhas a serem arroladas por ambas as partes.

 Registro que por agora ficam estabelecidos os seguintes pontos 

controvertidos: a) a posse da parte autora; b) a ocorrência de esbulho e o 

local deste (se em APP ou não); c) data do esbulho; d) existência de dano, 

extensão e nexo de causalidade; e) existência de benfeitorias passíveis 

de retenção/indenização e o valor destas.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de maio de 2018, às 13:30 horas. Fixo o prazo de 15 dias 

para apresentar o rol, contado da intimação desta decisão.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Caso necessário, determinarei a realização de perícia após a prova oral, 

sendo certo que por agora reputo prescindível esta prova.

 Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo da Meta 

2/2018 do CNJ.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127031 Nr: 5991-57.2010.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUSTRUGESILO VIEIRA DOS SANTOS, ELIZANA VIEIRA 

DOS SANTOS SILVA, ELENITA DOS SANTOS BETONI, BEATRIZ VIEIRA 

DOS SANTOS CAMPOS, WESTER CARDOSO CAMPOS, AREDIO VIEIRA 

DOS SANTOS, ELIANE PEREIRA BENTO, LAUSDETE ULINS BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSINEI PEREIRA RIBEIRO, MARIA IVETE DA 

SILVA, KATIA FLAVIA DOS SANTOS SILVA, CLEUZA PINHEIRO DE 

ABREU, IVANILDO PINHEIRO DE ABREU, MARIA APARECIDA SANTANA, 

PATRICIA FREITAS MENDES, PAULO CHAGAS DE OLIVEIRA, ROSANGELA 

MARQUES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO DE FARIAS, CINIRA DE TAL, 

VALDICE DE TAL, JOÃO ELETRICISTA, JAIR PEREIRA, JORGE VIEIRA DE 

ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Autos nº: 127031.

 Vistos,

 Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar em que a 

parte autora alegou ser proprietária de uma área de 13,34 hectares 

matriculada sob o nº 12.330 do CRI desta Comarca, na qual iniciaram os 

procedimentos para implantação do loteamento denominado “Jardim 

Floriza”.

 Seguiu narrando que no início do ano de 2010 chegou ao conhecimento 

da parte autora que os requeridos tinham invadido a área a ser loteada, 

inclusive em área de preservação permanente, de modo que procuraram 

as autoridades competentes denunciando o esbulho.

 Por conta disso, sustentando a presença dos requisitos legais, pugnaram 

pela concessão liminar da reintegração de posse e, ao final, pela 

procedência da ação.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 20/197.

 Às fls. 199 foi determinada a emenda à inicial.

 Registro que inicialmente a presente ação foi proposta perante o Juízo da 

1ª Vara, sendo que às fls. 205/206 foi reconhecida a conexão com o 

processo nº 151/2010 (código 122870) e então encaminhado o feito para 

este Juízo a fim de ser julgado conjuntamente. Porém, registro que em 

2016 o processo 122870 foi julgado, de modo que não mais existe a 

conexão anteriormente reconhecida.

 Às fls. 210/213 a liminar de reintegração de posse foi deferida.

 Às fls. 250 veio aos autos o pedido de informações em razão do recurso 

de agravo de instrumento interposto pelos requeridos Jersino Ribeiro, 

Edna Alves Pereira, Jair Pereira, Maria Aparecida Santana, Ivanildo 

Pinheiro de Abreu e Rosangela Marques de Oliveira em face da decisão 

que deferiu a liminar de reintegração de posse, sendo que as informações 

foram prestadas às fls. 262/263.

 Às fls. 272/273 foi certificado pelos oficiais de justiça que não foi possível 

cumprir a liminar em razão da ausência de ordem expressa de 

arrombamento e obstrução de obstáculo, o que foi deferido às fls. 274.

 Às fls. 275/290 os requeridos Maria Ivete da Silva e Raimundo de Freitas 

apresentaram contestação sustentando que adquiriram o imóvel de boa fé, 

tendo construído e fixado moradia no imóvel em questão, sendo que após 

a concessão da liminar de reintegração de posse, a construção foi 

totalmente destruída e expulsos da sua residência, de modo que, pugnou 

pela condenação da parte autora ao pagamento de indenização por danos 

materiais e morais.

 Às fls. 291/682 os requeridos Paulo Chagas de Oliveira, Patrícia Freitas 

Mendes, Ivanildo Pinheiro de Abreu, Rosangela Marques de Oliveira, Jair 

Pereira, Maria Aparecida Santana, Jorge Vieira de Abreu e Cleusa Pinheiro 

de Abreu apresentaram contestação sustentando em preliminar, a 

ilegitimidade ativa.

 No mérito, sustentou que são possuidores diretos legítimos e de boa fé, 
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bem como que a área discutida nos autos não se encontra localizada em 

área de preservação permanente.

 Sustentou, ainda, que cumpriram com a função social da propriedade, 

uma vez que exerceram a posse do imóvel de forma mansa e pacífica há 

mais de 10 anos.

 Pugnou pela retenção das benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos 

do art. 1219 do Código Civil, bem como a condenação da parte autora em 

litigância de má-fé.

 Às fls. 685/686 os requeridos João Fernandes Souza, Paulo Chagas de 

Oliveira, Raimundo de Farias, Cenira T. de Souza, Valdice Alves de 

Oliveira, Ivanildo Pinheiro de Abreu, Rosangela Marques de Oliveira, 

Cleuza Pinheiro, Jorge Vieira, Maria Aparecida Santana, Edna Alves 

Pereira e Gersinei Ribeiro foram citados.

 Às fls. 687/688 veio aos autos o auto de reintegração de posse.

 Às fls. 696/700 foi negado provimento ao recurso de agravo de 

instrumento.

 Às fls. 702/712 e fls. 713/722 as contestações foram impugnadas.

 Às fls. 725 foi decretada a revelia dos requeridos João Fernandes Souza, 

Cinira T. de Souza, Valdice Alves de Oliveira, Edna Alves Pereira e 

Gesssinei Pereira Ribeiro, sendo determinada, ainda, a intimação das 

partes para especificarem as provas.

 Às fls. 730/732 a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, 

sendo que caso não seja esse o entendimento deste Juízo, pugnou pela 

produção de prova documental, oral e pericial, sendo que os requeridos 

pugnaram pela designação de audiência de conciliação e instrução às fls. 

753.

 Às fls. 754 foi designada audiência de conciliação, sendo que as partes, 

na audiência de conciliação, requereram a suspensão do processo para 

ser tentada uma composição extrajudicialmente.

 Decorrido o prazo de suspensão requerido, as partes foram intimadas, 

sendo que a parte requerida às fls. 783 pugnou pelo prosseguimento do 

feito e a parte autora às fls. 784 informou que não houve possibilidade de 

uma composição amigável.

 Às fls. 785 foi determinada a citação da requerida Kátia Flávia dos Santos 

Silva, sendo que às fls. 790 a parte autora desistiu do feito em relação à 

mesma.

 É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, verifico que a parte autora pugnou pela desistência de 

prosseguimento da ação em relação à requerida Kátia Flávia dos Santos 

Silva.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, tão somente 

com relação à requerida Kátia Flávia dos Santos Silva.

 Por conseguinte, determino que sejam procedidas as retificações de 

estilo, tendo em vista que houve desistência tão somente de uma 

requerida, devendo o feito prosseguir em relação aos demais requeridos.

 Feita a consideração acima, cumpre-me analisar a preliminar de 

ilegitimidade ativa suscitada na contestação de fls. 291/325, sendo que 

deixo para apreciá-la em sentença, em razão da preliminar se confundir 

com o mérito da demanda, eis que fundada na ausência de um dos 

pressupostos elencados nos artigos 927 do CPC/73 (atual artigo 561 do 

CPC/15), qual seja, a posse.

 Não havendo outras preliminares nem questões processuais a ser 

analisadas e sendo as partes capazes e legítimas, declaro o processo 

saneado.

Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a fase 

probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por agora 

reputo pertinente a produção de prova oral, consistente na inquirição de 

testemunhas a serem arroladas por ambas as partes.

 Registro que por agora ficam estabelecidos os seguintes pontos 

controvertidos: a) a posse da parte autora; b) a ocorrência de esbulho e o 

local deste (se em APP ou não); c) data do esbulho; d) existência de dano, 

extensão e nexo de causalidade; e) existência de benfeitorias passíveis 

de retenção/indenização e o valor destas.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de maio de 2018, às 13:30 horas. Fixo o prazo de 15 dias 

para apresentar o rol, contado da intimação desta decisão.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Caso necessário, determinarei a realização de perícia após a prova oral, 

sendo certo que por agora reputo prescindível esta prova.

 Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo da Meta 

2/2018 do CNJ.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127031 Nr: 5991-57.2010.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUSTRUGESILO VIEIRA DOS SANTOS, ELIZANA VIEIRA 

DOS SANTOS SILVA, ELENITA DOS SANTOS BETONI, BEATRIZ VIEIRA 

DOS SANTOS CAMPOS, WESTER CARDOSO CAMPOS, AREDIO VIEIRA 

DOS SANTOS, ELIANE PEREIRA BENTO, LAUSDETE ULINS BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSINEI PEREIRA RIBEIRO, MARIA IVETE DA 

SILVA, KATIA FLAVIA DOS SANTOS SILVA, CLEUZA PINHEIRO DE 

ABREU, IVANILDO PINHEIRO DE ABREU, MARIA APARECIDA SANTANA, 

PATRICIA FREITAS MENDES, PAULO CHAGAS DE OLIVEIRA, ROSANGELA 

MARQUES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO DE FARIAS, CINIRA DE TAL, 

VALDICE DE TAL, JOÃO ELETRICISTA, JAIR PEREIRA, JORGE VIEIRA DE 

ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Autos nº: 127031.

 Vistos,

 Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar em que a 

parte autora alegou ser proprietária de uma área de 13,34 hectares 

matriculada sob o nº 12.330 do CRI desta Comarca, na qual iniciaram os 

procedimentos para implantação do loteamento denominado “Jardim 

Floriza”.

 Seguiu narrando que no início do ano de 2010 chegou ao conhecimento 

da parte autora que os requeridos tinham invadido a área a ser loteada, 

inclusive em área de preservação permanente, de modo que procuraram 

as autoridades competentes denunciando o esbulho.

 Por conta disso, sustentando a presença dos requisitos legais, pugnaram 

pela concessão liminar da reintegração de posse e, ao final, pela 

procedência da ação.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 20/197.

 Às fls. 199 foi determinada a emenda à inicial.

 Registro que inicialmente a presente ação foi proposta perante o Juízo da 

1ª Vara, sendo que às fls. 205/206 foi reconhecida a conexão com o 

processo nº 151/2010 (código 122870) e então encaminhado o feito para 

este Juízo a fim de ser julgado conjuntamente. Porém, registro que em 

2016 o processo 122870 foi julgado, de modo que não mais existe a 

conexão anteriormente reconhecida.

 Às fls. 210/213 a liminar de reintegração de posse foi deferida.

 Às fls. 250 veio aos autos o pedido de informações em razão do recurso 

de agravo de instrumento interposto pelos requeridos Jersino Ribeiro, 

Edna Alves Pereira, Jair Pereira, Maria Aparecida Santana, Ivanildo 

Pinheiro de Abreu e Rosangela Marques de Oliveira em face da decisão 

que deferiu a liminar de reintegração de posse, sendo que as informações 

foram prestadas às fls. 262/263.

 Às fls. 272/273 foi certificado pelos oficiais de justiça que não foi possível 

cumprir a liminar em razão da ausência de ordem expressa de 

arrombamento e obstrução de obstáculo, o que foi deferido às fls. 274.

 Às fls. 275/290 os requeridos Maria Ivete da Silva e Raimundo de Freitas 

apresentaram contestação sustentando que adquiriram o imóvel de boa fé, 

tendo construído e fixado moradia no imóvel em questão, sendo que após 

a concessão da liminar de reintegração de posse, a construção foi 

totalmente destruída e expulsos da sua residência, de modo que, pugnou 

pela condenação da parte autora ao pagamento de indenização por danos 

materiais e morais.

 Às fls. 291/682 os requeridos Paulo Chagas de Oliveira, Patrícia Freitas 

Mendes, Ivanildo Pinheiro de Abreu, Rosangela Marques de Oliveira, Jair 

Pereira, Maria Aparecida Santana, Jorge Vieira de Abreu e Cleusa Pinheiro 

de Abreu apresentaram contestação sustentando em preliminar, a 

ilegitimidade ativa.
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 No mérito, sustentou que são possuidores diretos legítimos e de boa fé, 

bem como que a área discutida nos autos não se encontra localizada em 

área de preservação permanente.

 Sustentou, ainda, que cumpriram com a função social da propriedade, 

uma vez que exerceram a posse do imóvel de forma mansa e pacífica há 

mais de 10 anos.

 Pugnou pela retenção das benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos 

do art. 1219 do Código Civil, bem como a condenação da parte autora em 

litigância de má-fé.

 Às fls. 685/686 os requeridos João Fernandes Souza, Paulo Chagas de 

Oliveira, Raimundo de Farias, Cenira T. de Souza, Valdice Alves de 

Oliveira, Ivanildo Pinheiro de Abreu, Rosangela Marques de Oliveira, 

Cleuza Pinheiro, Jorge Vieira, Maria Aparecida Santana, Edna Alves 

Pereira e Gersinei Ribeiro foram citados.

 Às fls. 687/688 veio aos autos o auto de reintegração de posse.

 Às fls. 696/700 foi negado provimento ao recurso de agravo de 

instrumento.

 Às fls. 702/712 e fls. 713/722 as contestações foram impugnadas.

 Às fls. 725 foi decretada a revelia dos requeridos João Fernandes Souza, 

Cinira T. de Souza, Valdice Alves de Oliveira, Edna Alves Pereira e 

Gesssinei Pereira Ribeiro, sendo determinada, ainda, a intimação das 

partes para especificarem as provas.

 Às fls. 730/732 a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, 

sendo que caso não seja esse o entendimento deste Juízo, pugnou pela 

produção de prova documental, oral e pericial, sendo que os requeridos 

pugnaram pela designação de audiência de conciliação e instrução às fls. 

753.

 Às fls. 754 foi designada audiência de conciliação, sendo que as partes, 

na audiência de conciliação, requereram a suspensão do processo para 

ser tentada uma composição extrajudicialmente.

 Decorrido o prazo de suspensão requerido, as partes foram intimadas, 

sendo que a parte requerida às fls. 783 pugnou pelo prosseguimento do 

feito e a parte autora às fls. 784 informou que não houve possibilidade de 

uma composição amigável.

 Às fls. 785 foi determinada a citação da requerida Kátia Flávia dos Santos 

Silva, sendo que às fls. 790 a parte autora desistiu do feito em relação à 

mesma.

 É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, verifico que a parte autora pugnou pela desistência de 

prosseguimento da ação em relação à requerida Kátia Flávia dos Santos 

Silva.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, tão somente 

com relação à requerida Kátia Flávia dos Santos Silva.

 Por conseguinte, determino que sejam procedidas as retificações de 

estilo, tendo em vista que houve desistência tão somente de uma 

requerida, devendo o feito prosseguir em relação aos demais requeridos.

 Feita a consideração acima, cumpre-me analisar a preliminar de 

ilegitimidade ativa suscitada na contestação de fls. 291/325, sendo que 

deixo para apreciá-la em sentença, em razão da preliminar se confundir 

com o mérito da demanda, eis que fundada na ausência de um dos 

pressupostos elencados nos artigos 927 do CPC/73 (atual artigo 561 do 

CPC/15), qual seja, a posse.

 Não havendo outras preliminares nem questões processuais a ser 

analisadas e sendo as partes capazes e legítimas, declaro o processo 

saneado.

Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a fase 

probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por agora 

reputo pertinente a produção de prova oral, consistente na inquirição de 

testemunhas a serem arroladas por ambas as partes.

 Registro que por agora ficam estabelecidos os seguintes pontos 

controvertidos: a) a posse da parte autora; b) a ocorrência de esbulho e o 

local deste (se em APP ou não); c) data do esbulho; d) existência de dano, 

extensão e nexo de causalidade; e) existência de benfeitorias passíveis 

de retenção/indenização e o valor destas.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de maio de 2018, às 13:30 horas. Fixo o prazo de 15 dias 

para apresentar o rol, contado da intimação desta decisão.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Caso necessário, determinarei a realização de perícia após a prova oral, 

sendo certo que por agora reputo prescindível esta prova.

 Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo da Meta 

2/2018 do CNJ.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127031 Nr: 5991-57.2010.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUSTRUGESILO VIEIRA DOS SANTOS, ELIZANA VIEIRA 

DOS SANTOS SILVA, ELENITA DOS SANTOS BETONI, BEATRIZ VIEIRA 

DOS SANTOS CAMPOS, WESTER CARDOSO CAMPOS, AREDIO VIEIRA 

DOS SANTOS, ELIANE PEREIRA BENTO, LAUSDETE ULINS BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSINEI PEREIRA RIBEIRO, MARIA IVETE DA 

SILVA, KATIA FLAVIA DOS SANTOS SILVA, CLEUZA PINHEIRO DE 

ABREU, IVANILDO PINHEIRO DE ABREU, MARIA APARECIDA SANTANA, 

PATRICIA FREITAS MENDES, PAULO CHAGAS DE OLIVEIRA, ROSANGELA 

MARQUES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO DE FARIAS, CINIRA DE TAL, 

VALDICE DE TAL, JOÃO ELETRICISTA, JAIR PEREIRA, JORGE VIEIRA DE 

ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Autos nº: 127031.

 Vistos,

 Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar em que a 

parte autora alegou ser proprietária de uma área de 13,34 hectares 

matriculada sob o nº 12.330 do CRI desta Comarca, na qual iniciaram os 

procedimentos para implantação do loteamento denominado “Jardim 

Floriza”.

 Seguiu narrando que no início do ano de 2010 chegou ao conhecimento 

da parte autora que os requeridos tinham invadido a área a ser loteada, 

inclusive em área de preservação permanente, de modo que procuraram 

as autoridades competentes denunciando o esbulho.

 Por conta disso, sustentando a presença dos requisitos legais, pugnaram 

pela concessão liminar da reintegração de posse e, ao final, pela 

procedência da ação.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 20/197.

 Às fls. 199 foi determinada a emenda à inicial.

 Registro que inicialmente a presente ação foi proposta perante o Juízo da 

1ª Vara, sendo que às fls. 205/206 foi reconhecida a conexão com o 

processo nº 151/2010 (código 122870) e então encaminhado o feito para 

este Juízo a fim de ser julgado conjuntamente. Porém, registro que em 

2016 o processo 122870 foi julgado, de modo que não mais existe a 

conexão anteriormente reconhecida.

 Às fls. 210/213 a liminar de reintegração de posse foi deferida.

 Às fls. 250 veio aos autos o pedido de informações em razão do recurso 

de agravo de instrumento interposto pelos requeridos Jersino Ribeiro, 

Edna Alves Pereira, Jair Pereira, Maria Aparecida Santana, Ivanildo 

Pinheiro de Abreu e Rosangela Marques de Oliveira em face da decisão 

que deferiu a liminar de reintegração de posse, sendo que as informações 

foram prestadas às fls. 262/263.

 Às fls. 272/273 foi certificado pelos oficiais de justiça que não foi possível 

cumprir a liminar em razão da ausência de ordem expressa de 

arrombamento e obstrução de obstáculo, o que foi deferido às fls. 274.

 Às fls. 275/290 os requeridos Maria Ivete da Silva e Raimundo de Freitas 

apresentaram contestação sustentando que adquiriram o imóvel de boa fé, 

tendo construído e fixado moradia no imóvel em questão, sendo que após 

a concessão da liminar de reintegração de posse, a construção foi 

totalmente destruída e expulsos da sua residência, de modo que, pugnou 

pela condenação da parte autora ao pagamento de indenização por danos 

materiais e morais.

 Às fls. 291/682 os requeridos Paulo Chagas de Oliveira, Patrícia Freitas 

Mendes, Ivanildo Pinheiro de Abreu, Rosangela Marques de Oliveira, Jair 

Pereira, Maria Aparecida Santana, Jorge Vieira de Abreu e Cleusa Pinheiro 

de Abreu apresentaram contestação sustentando em preliminar, a 
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ilegitimidade ativa.

 No mérito, sustentou que são possuidores diretos legítimos e de boa fé, 

bem como que a área discutida nos autos não se encontra localizada em 

área de preservação permanente.

 Sustentou, ainda, que cumpriram com a função social da propriedade, 

uma vez que exerceram a posse do imóvel de forma mansa e pacífica há 

mais de 10 anos.

 Pugnou pela retenção das benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos 

do art. 1219 do Código Civil, bem como a condenação da parte autora em 

litigância de má-fé.

 Às fls. 685/686 os requeridos João Fernandes Souza, Paulo Chagas de 

Oliveira, Raimundo de Farias, Cenira T. de Souza, Valdice Alves de 

Oliveira, Ivanildo Pinheiro de Abreu, Rosangela Marques de Oliveira, 

Cleuza Pinheiro, Jorge Vieira, Maria Aparecida Santana, Edna Alves 

Pereira e Gersinei Ribeiro foram citados.

 Às fls. 687/688 veio aos autos o auto de reintegração de posse.

 Às fls. 696/700 foi negado provimento ao recurso de agravo de 

instrumento.

 Às fls. 702/712 e fls. 713/722 as contestações foram impugnadas.

 Às fls. 725 foi decretada a revelia dos requeridos João Fernandes Souza, 

Cinira T. de Souza, Valdice Alves de Oliveira, Edna Alves Pereira e 

Gesssinei Pereira Ribeiro, sendo determinada, ainda, a intimação das 

partes para especificarem as provas.

 Às fls. 730/732 a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, 

sendo que caso não seja esse o entendimento deste Juízo, pugnou pela 

produção de prova documental, oral e pericial, sendo que os requeridos 

pugnaram pela designação de audiência de conciliação e instrução às fls. 

753.

 Às fls. 754 foi designada audiência de conciliação, sendo que as partes, 

na audiência de conciliação, requereram a suspensão do processo para 

ser tentada uma composição extrajudicialmente.

 Decorrido o prazo de suspensão requerido, as partes foram intimadas, 

sendo que a parte requerida às fls. 783 pugnou pelo prosseguimento do 

feito e a parte autora às fls. 784 informou que não houve possibilidade de 

uma composição amigável.

 Às fls. 785 foi determinada a citação da requerida Kátia Flávia dos Santos 

Silva, sendo que às fls. 790 a parte autora desistiu do feito em relação à 

mesma.

 É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, verifico que a parte autora pugnou pela desistência de 

prosseguimento da ação em relação à requerida Kátia Flávia dos Santos 

Silva.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, tão somente 

com relação à requerida Kátia Flávia dos Santos Silva.

 Por conseguinte, determino que sejam procedidas as retificações de 

estilo, tendo em vista que houve desistência tão somente de uma 

requerida, devendo o feito prosseguir em relação aos demais requeridos.

 Feita a consideração acima, cumpre-me analisar a preliminar de 

ilegitimidade ativa suscitada na contestação de fls. 291/325, sendo que 

deixo para apreciá-la em sentença, em razão da preliminar se confundir 

com o mérito da demanda, eis que fundada na ausência de um dos 

pressupostos elencados nos artigos 927 do CPC/73 (atual artigo 561 do 

CPC/15), qual seja, a posse.

 Não havendo outras preliminares nem questões processuais a ser 

analisadas e sendo as partes capazes e legítimas, declaro o processo 

saneado.

Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a fase 

probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por agora 

reputo pertinente a produção de prova oral, consistente na inquirição de 

testemunhas a serem arroladas por ambas as partes.

 Registro que por agora ficam estabelecidos os seguintes pontos 

controvertidos: a) a posse da parte autora; b) a ocorrência de esbulho e o 

local deste (se em APP ou não); c) data do esbulho; d) existência de dano, 

extensão e nexo de causalidade; e) existência de benfeitorias passíveis 

de retenção/indenização e o valor destas.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de maio de 2018, às 13:30 horas. Fixo o prazo de 15 dias 

para apresentar o rol, contado da intimação desta decisão.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Caso necessário, determinarei a realização de perícia após a prova oral, 

sendo certo que por agora reputo prescindível esta prova.

 Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo da Meta 

2/2018 do CNJ.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260968 Nr: 25586-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SORRISO-MT, PIRAPÓ COMERCIO DE 

REPRESENTAÇÕESL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES VITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216-MT, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:OAB/MT 

11307A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfico que intimo a parte autora para se manifestar no prazo de cinco 

(05)dias sobre a informação da fls. 24, da qual informa que o valor não foi 

repassado ao oficial de justiça, tendo em vista que o guia não foi 

arrecadada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260968 Nr: 25586-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SORRISO-MT, PIRAPÓ COMERCIO DE 

REPRESENTAÇÕESL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES VITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216-MT, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:OAB/MT 

11307A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfico que intimo a parte autora para se manifestar no prazo de cinco 

(05)dias sobre a informação da fls. 24, da qual informa que o valor não foi 

repassado ao oficial de justiça, tendo em vista que o guia não foi 

arrecadada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260968 Nr: 25586-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SORRISO-MT, PIRAPÓ COMERCIO DE 

REPRESENTAÇÕESL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES VITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216-MT, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:OAB/MT 

11307A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfico que intimo a parte autora para se manifestar no prazo de cinco 

(05)dias sobre a informação da fls. 24, da qual informa que o valor não foi 

repassado ao oficial de justiça, tendo em vista que o guia não foi 

arrecadada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260968 Nr: 25586-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SORRISO-MT, PIRAPÓ COMERCIO DE 

REPRESENTAÇÕESL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES VITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216-MT, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:OAB/MT 

11307A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfico que intimo a parte autora para se manifestar no prazo de cinco 

(05)dias sobre a informação da fls. 24, da qual informa que o valor não foi 

repassado ao oficial de justiça, tendo em vista que o guia não foi 

arrecadada.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272581 Nr: 3106-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SINOP-MT, ANA FLORA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GRANJA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:9687 -MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MÁRCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272581.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272581 Nr: 3106-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SINOP-MT, ANA FLORA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GRANJA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:9687 -MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MÁRCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272581.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272581 Nr: 3106-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SINOP-MT, ANA FLORA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GRANJA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:9687 -MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MÁRCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272581.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272581 Nr: 3106-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SINOP-MT, ANA FLORA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GRANJA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:9687 -MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MÁRCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272581.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140581 Nr: 11155-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de avaliação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamentoda 

diligência ao oficial de justiça, na Fazenda Itália, neste município, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140581 Nr: 11155-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de avaliação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamentoda 

diligência ao oficial de justiça, na Fazenda Itália, neste município, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140581 Nr: 11155-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de avaliação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamentoda 

diligência ao oficial de justiça, na Fazenda Itália, neste município, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140581 Nr: 11155-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PASQUALLI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de avaliação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamentoda 

diligência ao oficial de justiça, na Fazenda Itália, neste município, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158105 Nr: 6701-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SANTOS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Citação pelo motivo 

"Endereço insuficiente", intimo a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158105 Nr: 6701-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SANTOS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Citação pelo motivo 

"Endereço insuficiente", intimo a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158105 Nr: 6701-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SANTOS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Citação pelo motivo 

"Endereço insuficiente", intimo a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158105 Nr: 6701-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SANTOS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Citação pelo motivo 

"Endereço insuficiente", intimo a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218439 Nr: 8692-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Santa Terezinha, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218439 Nr: 8692-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Santa Terezinha, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218439 Nr: 8692-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Santa Terezinha, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218439 Nr: 8692-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Santa Terezinha, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264143 Nr: 27791-97.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS XAVIER DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 
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OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 73,48 (setenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça LUBIA NUNES DA COSTA, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264143 Nr: 27791-97.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS XAVIER DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 73,48 (setenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça LUBIA NUNES DA COSTA, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264143 Nr: 27791-97.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS XAVIER DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 73,48 (setenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça LUBIA NUNES DA COSTA, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264143 Nr: 27791-97.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS XAVIER DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 73,48 (setenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça LUBIA NUNES DA COSTA, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271699 Nr: 2499-76.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROPICAL PANTANAL AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE VARIG - VIAÇÃO AÉREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 271699.

Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de 

fazer ajuizada por Tropical Pantanal Agência de Viagens e Turismo 

LTDA-ME em desfavor de Massa Falida de Varig - Viação Aérea, ambos 

qualificados nos autos.

Em síntese, alega a Requerente que havia uma relação negocial com a 

Requerida, a qual foi condicionada como garantia hipotecária um imóvel 

identificado sob a matrícula nº 16.569, registrado no cartório de registro de 

imóveis em Tangará da Serra/MT, a fim de garantir bilhetes aéreos da 

empresa Requerida.

Segue narrando que a obrigação, objeto do gravame, foi devidamente 

adimplida, não existindo débitos junto a empresa Requerida, e nem tão 

pouco havendo razão para existência do gravame.

Aduz ainda que as obrigações junto a empresa Requerida foram quitadas, 

no entanto após a tentativa de venda do imóvel percebeu a existência do 

gravame, o que frustrou a tentativa de venda e causou a Requerente um 

enorme constrangimento.

Assim, pugna, em sede de antecipação de tutela, pela baixa do gravame 

no registro do imóvel, sob pena de multa diária, bem como os benefícios da 

justiça gratuita.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/32.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Compulsando aos autos verifico que a Requerente moveu a 

presente ação contra a Massa Falida Requerida.

Deste modo, cumpre-me trazer à baila o disposto no art. 76, da Lei 11.101, 

que regula a falência. In verbis:

“O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as 

ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as 

causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o 

falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”.

Assim, tendo em vista que a presente demanda trata de assunto de 

interesse da massa falida Requerida, entendo que este juízo é 

incompetente para julgar a presente lide, haja vista a competência absoluta 

do juízo de falência para julgar as questões apresentadas na exordial.

Nesse sentido também tem se posicionado as jurisprudências:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE DOMÍNIO C.C. REIVINDICATÓRIA C.C. ANULATÓRIA DE REGISTRO 

PÚBLICO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. UNIÃO. FALÊNCIA. 

VASP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O conflito de competência foi conhecido para fixar a competência do 

juízo falimentar para a prática de atos constritivos sobre a universalidade 

dos bens da falida, nos termos do art. 76 da Lei nº 11.101/05. 2. Segundo 

a jurisprudência desta Corte Superior, a prática de atos aparentemente 

colidentes por juízos que, implicitamente, se consideram competentes, 

configura o conflito de competência previsto no art. 115 do CPC. 3. Ainda 

que a ação movida pela União seja declaratória de domínio c.c. 

reivindicatória e anulatória de registro, sem caráter falimentar, é 

inafastável a premissa de que todos os bens que se encontrem na posse 

da empresa falida, mesmo de sua questionada propriedade, devem ser 

geridos pelo Juízo falimentar, por ser este o competente para decidir 

acerca da destinação do patrimônio da massa falida conforme o 

regramento da lei de quebra. 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ – Processo: AgRg nos EDcl no CC 136241 SP 2014/0251286-4; 

Orgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO; Publicação: DJe 02/06/2015; 

Relator: Ministro MOURA RIBEIRO)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Ação de Indenização por 

danos morais e materiais – Massa falida que integra o polo passivo – Ação 

indenizatória ajuizada após a quebra – Competência do juízo da falência – 

Decisão agravada mantida – Recurso improvido.”

(TJ-SP – Processo: 2209647-79.2015.8.26.0000; Órgão julgador: 5º 

Câmara de Direito Público; Publicação: 24.02.2016; Relator: Maria Laura 

Tavares)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FALÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 7.661/45. MATÉRIA RELATIVA AOS 

NEGÓCIOS DA MASSA. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO DE FALÊNCIAS.
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1 ? Aplica-se ao caso o Decreto-Lei 7.661, de 21/06/1945, que vigorava à 

época da falência da agravada e da propositura da ação principal, bem 

como quando foi prolatada a decisão atacada, tudo a teor da regra do 

artigo 192 da Lei 11.101/2005, que manteve a aplicabilidade do Decreto-Lei 

em apreço para processos anteriores à promulgação da nova Lei de 

Falências (Lei 11.101/2005).

2 ? A competência para processar e julgar ações relativas aos negócios 

da massa falida é do juízo da quebra, que é indivisível e competente para 

todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da 

massa falida. Inteligência dos artigos 7º, § 2º, e 23 do Decreto-Lei 

7.661/45.

3 ? Logo, tratando-se o caso ora em exame de matéria de interesse direto 

dos negócios da massa, e com o intuito de evitar decisões contraditórias 

entre si, é de rigor que o feito corra no juízo da quebra, que é a 11ª Vara 

de Falência e Concordata da Comarca de Goiânia (GO).

4 ? Agravo conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, em conhecer do presente agravo de instrumento, para 

negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.”

(TJ-CE – Processo: AI 0002376-83.2001.8.06.0000; Orgão Julgador: 3ª 

Câmara Cível; Publicação: 14/12/2015; Relator: WASHINGTON LUIS 

BEZERRA DE ARAUJO)

Diante do exposto, com fulcro no art. 64, § 1º do CPC, reconheço a 

incompetência deste juízo para processar e julgar a presente ação e 

determino a remessa dos autos ao Juízo Universal de Falência.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271699 Nr: 2499-76.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROPICAL PANTANAL AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE VARIG - VIAÇÃO AÉREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 271699.

Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de 

fazer ajuizada por Tropical Pantanal Agência de Viagens e Turismo 

LTDA-ME em desfavor de Massa Falida de Varig - Viação Aérea, ambos 

qualificados nos autos.

Em síntese, alega a Requerente que havia uma relação negocial com a 

Requerida, a qual foi condicionada como garantia hipotecária um imóvel 

identificado sob a matrícula nº 16.569, registrado no cartório de registro de 

imóveis em Tangará da Serra/MT, a fim de garantir bilhetes aéreos da 

empresa Requerida.

Segue narrando que a obrigação, objeto do gravame, foi devidamente 

adimplida, não existindo débitos junto a empresa Requerida, e nem tão 

pouco havendo razão para existência do gravame.

Aduz ainda que as obrigações junto a empresa Requerida foram quitadas, 

no entanto após a tentativa de venda do imóvel percebeu a existência do 

gravame, o que frustrou a tentativa de venda e causou a Requerente um 

enorme constrangimento.

Assim, pugna, em sede de antecipação de tutela, pela baixa do gravame 

no registro do imóvel, sob pena de multa diária, bem como os benefícios da 

justiça gratuita.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/32.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Compulsando aos autos verifico que a Requerente moveu a 

presente ação contra a Massa Falida Requerida.

Deste modo, cumpre-me trazer à baila o disposto no art. 76, da Lei 11.101, 

que regula a falência. In verbis:

“O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as 

ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as 

causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o 

falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”.

Assim, tendo em vista que a presente demanda trata de assunto de 

interesse da massa falida Requerida, entendo que este juízo é 

incompetente para julgar a presente lide, haja vista a competência absoluta 

do juízo de falência para julgar as questões apresentadas na exordial.

Nesse sentido também tem se posicionado as jurisprudências:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE DOMÍNIO C.C. REIVINDICATÓRIA C.C. ANULATÓRIA DE REGISTRO 

PÚBLICO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. UNIÃO. FALÊNCIA. 

VASP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O conflito de competência foi conhecido para fixar a competência do 

juízo falimentar para a prática de atos constritivos sobre a universalidade 

dos bens da falida, nos termos do art. 76 da Lei nº 11.101/05. 2. Segundo 

a jurisprudência desta Corte Superior, a prática de atos aparentemente 

colidentes por juízos que, implicitamente, se consideram competentes, 

configura o conflito de competência previsto no art. 115 do CPC. 3. Ainda 

que a ação movida pela União seja declaratória de domínio c.c. 

reivindicatória e anulatória de registro, sem caráter falimentar, é 

inafastável a premissa de que todos os bens que se encontrem na posse 

da empresa falida, mesmo de sua questionada propriedade, devem ser 

geridos pelo Juízo falimentar, por ser este o competente para decidir 

acerca da destinação do patrimônio da massa falida conforme o 

regramento da lei de quebra. 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ – Processo: AgRg nos EDcl no CC 136241 SP 2014/0251286-4; 

Orgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO; Publicação: DJe 02/06/2015; 

Relator: Ministro MOURA RIBEIRO)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Ação de Indenização por 

danos morais e materiais – Massa falida que integra o polo passivo – Ação 

indenizatória ajuizada após a quebra – Competência do juízo da falência – 

Decisão agravada mantida – Recurso improvido.”

(TJ-SP – Processo: 2209647-79.2015.8.26.0000; Órgão julgador: 5º 

Câmara de Direito Público; Publicação: 24.02.2016; Relator: Maria Laura 

Tavares)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FALÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 7.661/45. MATÉRIA RELATIVA AOS 

NEGÓCIOS DA MASSA. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO DE FALÊNCIAS.

1 ? Aplica-se ao caso o Decreto-Lei 7.661, de 21/06/1945, que vigorava à 

época da falência da agravada e da propositura da ação principal, bem 

como quando foi prolatada a decisão atacada, tudo a teor da regra do 

artigo 192 da Lei 11.101/2005, que manteve a aplicabilidade do Decreto-Lei 

em apreço para processos anteriores à promulgação da nova Lei de 

Falências (Lei 11.101/2005).

2 ? A competência para processar e julgar ações relativas aos negócios 

da massa falida é do juízo da quebra, que é indivisível e competente para 

todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da 

massa falida. Inteligência dos artigos 7º, § 2º, e 23 do Decreto-Lei 

7.661/45.

3 ? Logo, tratando-se o caso ora em exame de matéria de interesse direto 

dos negócios da massa, e com o intuito de evitar decisões contraditórias 

entre si, é de rigor que o feito corra no juízo da quebra, que é a 11ª Vara 

de Falência e Concordata da Comarca de Goiânia (GO).

4 ? Agravo conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, em conhecer do presente agravo de instrumento, para 

negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.”

(TJ-CE – Processo: AI 0002376-83.2001.8.06.0000; Orgão Julgador: 3ª 

Câmara Cível; Publicação: 14/12/2015; Relator: WASHINGTON LUIS 

BEZERRA DE ARAUJO)

Diante do exposto, com fulcro no art. 64, § 1º do CPC, reconheço a 

incompetência deste juízo para processar e julgar a presente ação e 

determino a remessa dos autos ao Juízo Universal de Falência.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271699 Nr: 2499-76.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROPICAL PANTANAL AGENCIA DE VIAGENS E 
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TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE VARIG - VIAÇÃO AÉREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 271699.

Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de 

fazer ajuizada por Tropical Pantanal Agência de Viagens e Turismo 

LTDA-ME em desfavor de Massa Falida de Varig - Viação Aérea, ambos 

qualificados nos autos.

Em síntese, alega a Requerente que havia uma relação negocial com a 

Requerida, a qual foi condicionada como garantia hipotecária um imóvel 

identificado sob a matrícula nº 16.569, registrado no cartório de registro de 

imóveis em Tangará da Serra/MT, a fim de garantir bilhetes aéreos da 

empresa Requerida.

Segue narrando que a obrigação, objeto do gravame, foi devidamente 

adimplida, não existindo débitos junto a empresa Requerida, e nem tão 

pouco havendo razão para existência do gravame.

Aduz ainda que as obrigações junto a empresa Requerida foram quitadas, 

no entanto após a tentativa de venda do imóvel percebeu a existência do 

gravame, o que frustrou a tentativa de venda e causou a Requerente um 

enorme constrangimento.

Assim, pugna, em sede de antecipação de tutela, pela baixa do gravame 

no registro do imóvel, sob pena de multa diária, bem como os benefícios da 

justiça gratuita.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/32.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Compulsando aos autos verifico que a Requerente moveu a 

presente ação contra a Massa Falida Requerida.

Deste modo, cumpre-me trazer à baila o disposto no art. 76, da Lei 11.101, 

que regula a falência. In verbis:

“O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as 

ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as 

causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o 

falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”.

Assim, tendo em vista que a presente demanda trata de assunto de 

interesse da massa falida Requerida, entendo que este juízo é 

incompetente para julgar a presente lide, haja vista a competência absoluta 

do juízo de falência para julgar as questões apresentadas na exordial.

Nesse sentido também tem se posicionado as jurisprudências:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE DOMÍNIO C.C. REIVINDICATÓRIA C.C. ANULATÓRIA DE REGISTRO 

PÚBLICO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. UNIÃO. FALÊNCIA. 

VASP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O conflito de competência foi conhecido para fixar a competência do 

juízo falimentar para a prática de atos constritivos sobre a universalidade 

dos bens da falida, nos termos do art. 76 da Lei nº 11.101/05. 2. Segundo 

a jurisprudência desta Corte Superior, a prática de atos aparentemente 

colidentes por juízos que, implicitamente, se consideram competentes, 

configura o conflito de competência previsto no art. 115 do CPC. 3. Ainda 

que a ação movida pela União seja declaratória de domínio c.c. 

reivindicatória e anulatória de registro, sem caráter falimentar, é 

inafastável a premissa de que todos os bens que se encontrem na posse 

da empresa falida, mesmo de sua questionada propriedade, devem ser 

geridos pelo Juízo falimentar, por ser este o competente para decidir 

acerca da destinação do patrimônio da massa falida conforme o 

regramento da lei de quebra. 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ – Processo: AgRg nos EDcl no CC 136241 SP 2014/0251286-4; 

Orgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO; Publicação: DJe 02/06/2015; 

Relator: Ministro MOURA RIBEIRO)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Ação de Indenização por 

danos morais e materiais – Massa falida que integra o polo passivo – Ação 

indenizatória ajuizada após a quebra – Competência do juízo da falência – 

Decisão agravada mantida – Recurso improvido.”

(TJ-SP – Processo: 2209647-79.2015.8.26.0000; Órgão julgador: 5º 

Câmara de Direito Público; Publicação: 24.02.2016; Relator: Maria Laura 

Tavares)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FALÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 7.661/45. MATÉRIA RELATIVA AOS 

NEGÓCIOS DA MASSA. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO DE FALÊNCIAS.

1 ? Aplica-se ao caso o Decreto-Lei 7.661, de 21/06/1945, que vigorava à 

época da falência da agravada e da propositura da ação principal, bem 

como quando foi prolatada a decisão atacada, tudo a teor da regra do 

artigo 192 da Lei 11.101/2005, que manteve a aplicabilidade do Decreto-Lei 

em apreço para processos anteriores à promulgação da nova Lei de 

Falências (Lei 11.101/2005).

2 ? A competência para processar e julgar ações relativas aos negócios 

da massa falida é do juízo da quebra, que é indivisível e competente para 

todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da 

massa falida. Inteligência dos artigos 7º, § 2º, e 23 do Decreto-Lei 

7.661/45.

3 ? Logo, tratando-se o caso ora em exame de matéria de interesse direto 

dos negócios da massa, e com o intuito de evitar decisões contraditórias 

entre si, é de rigor que o feito corra no juízo da quebra, que é a 11ª Vara 

de Falência e Concordata da Comarca de Goiânia (GO).

4 ? Agravo conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, em conhecer do presente agravo de instrumento, para 

negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.”

(TJ-CE – Processo: AI 0002376-83.2001.8.06.0000; Orgão Julgador: 3ª 

Câmara Cível; Publicação: 14/12/2015; Relator: WASHINGTON LUIS 

BEZERRA DE ARAUJO)

Diante do exposto, com fulcro no art. 64, § 1º do CPC, reconheço a 

incompetência deste juízo para processar e julgar a presente ação e 

determino a remessa dos autos ao Juízo Universal de Falência.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271699 Nr: 2499-76.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROPICAL PANTANAL AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE VARIG - VIAÇÃO AÉREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 271699.

Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de 

fazer ajuizada por Tropical Pantanal Agência de Viagens e Turismo 

LTDA-ME em desfavor de Massa Falida de Varig - Viação Aérea, ambos 

qualificados nos autos.

Em síntese, alega a Requerente que havia uma relação negocial com a 

Requerida, a qual foi condicionada como garantia hipotecária um imóvel 

identificado sob a matrícula nº 16.569, registrado no cartório de registro de 

imóveis em Tangará da Serra/MT, a fim de garantir bilhetes aéreos da 

empresa Requerida.

Segue narrando que a obrigação, objeto do gravame, foi devidamente 

adimplida, não existindo débitos junto a empresa Requerida, e nem tão 

pouco havendo razão para existência do gravame.

Aduz ainda que as obrigações junto a empresa Requerida foram quitadas, 

no entanto após a tentativa de venda do imóvel percebeu a existência do 

gravame, o que frustrou a tentativa de venda e causou a Requerente um 

enorme constrangimento.

Assim, pugna, em sede de antecipação de tutela, pela baixa do gravame 

no registro do imóvel, sob pena de multa diária, bem como os benefícios da 

justiça gratuita.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/32.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Compulsando aos autos verifico que a Requerente moveu a 

presente ação contra a Massa Falida Requerida.

Deste modo, cumpre-me trazer à baila o disposto no art. 76, da Lei 11.101, 

que regula a falência. In verbis:

“O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as 

ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as 

causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o 

falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”.
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Assim, tendo em vista que a presente demanda trata de assunto de 

interesse da massa falida Requerida, entendo que este juízo é 

incompetente para julgar a presente lide, haja vista a competência absoluta 

do juízo de falência para julgar as questões apresentadas na exordial.

Nesse sentido também tem se posicionado as jurisprudências:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE DOMÍNIO C.C. REIVINDICATÓRIA C.C. ANULATÓRIA DE REGISTRO 

PÚBLICO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. UNIÃO. FALÊNCIA. 

VASP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O conflito de competência foi conhecido para fixar a competência do 

juízo falimentar para a prática de atos constritivos sobre a universalidade 

dos bens da falida, nos termos do art. 76 da Lei nº 11.101/05. 2. Segundo 

a jurisprudência desta Corte Superior, a prática de atos aparentemente 

colidentes por juízos que, implicitamente, se consideram competentes, 

configura o conflito de competência previsto no art. 115 do CPC. 3. Ainda 

que a ação movida pela União seja declaratória de domínio c.c. 

reivindicatória e anulatória de registro, sem caráter falimentar, é 

inafastável a premissa de que todos os bens que se encontrem na posse 

da empresa falida, mesmo de sua questionada propriedade, devem ser 

geridos pelo Juízo falimentar, por ser este o competente para decidir 

acerca da destinação do patrimônio da massa falida conforme o 

regramento da lei de quebra. 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ – Processo: AgRg nos EDcl no CC 136241 SP 2014/0251286-4; 

Orgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO; Publicação: DJe 02/06/2015; 

Relator: Ministro MOURA RIBEIRO)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Ação de Indenização por 

danos morais e materiais – Massa falida que integra o polo passivo – Ação 

indenizatória ajuizada após a quebra – Competência do juízo da falência – 

Decisão agravada mantida – Recurso improvido.”

(TJ-SP – Processo: 2209647-79.2015.8.26.0000; Órgão julgador: 5º 

Câmara de Direito Público; Publicação: 24.02.2016; Relator: Maria Laura 

Tavares)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FALÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 7.661/45. MATÉRIA RELATIVA AOS 

NEGÓCIOS DA MASSA. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO DE FALÊNCIAS.

1 ? Aplica-se ao caso o Decreto-Lei 7.661, de 21/06/1945, que vigorava à 

época da falência da agravada e da propositura da ação principal, bem 

como quando foi prolatada a decisão atacada, tudo a teor da regra do 

artigo 192 da Lei 11.101/2005, que manteve a aplicabilidade do Decreto-Lei 

em apreço para processos anteriores à promulgação da nova Lei de 

Falências (Lei 11.101/2005).

2 ? A competência para processar e julgar ações relativas aos negócios 

da massa falida é do juízo da quebra, que é indivisível e competente para 

todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da 

massa falida. Inteligência dos artigos 7º, § 2º, e 23 do Decreto-Lei 

7.661/45.

3 ? Logo, tratando-se o caso ora em exame de matéria de interesse direto 

dos negócios da massa, e com o intuito de evitar decisões contraditórias 

entre si, é de rigor que o feito corra no juízo da quebra, que é a 11ª Vara 

de Falência e Concordata da Comarca de Goiânia (GO).

4 ? Agravo conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, em conhecer do presente agravo de instrumento, para 

negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.”

(TJ-CE – Processo: AI 0002376-83.2001.8.06.0000; Orgão Julgador: 3ª 

Câmara Cível; Publicação: 14/12/2015; Relator: WASHINGTON LUIS 

BEZERRA DE ARAUJO)

Diante do exposto, com fulcro no art. 64, § 1º do CPC, reconheço a 

incompetência deste juízo para processar e julgar a presente ação e 

determino a remessa dos autos ao Juízo Universal de Falência.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155733 Nr: 4350-29.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORRANE MARIA CAMPOS MORELLI BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 155733.

 Natureza: Indenização/Reconvenção de cobrança.

 Requerente: Lorrane Maria Campos Morelli Batista.

 Requerido: Agripar Com. e Rep. de Defensivos Ltda.

 Reconvinte: Agripar Com. e Rep. de Defensivos Ltda.

 Reconvindo: Lorrane Maria Campos Morelli Batista.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com 

pedido de antecipação de tutela ajuizada em 24 de maio de 2013 por 

Lorrane Maria Campos Morelli Batista em face de Agripar Comércio e 

Representações de Defensivos Ltda, ambos qualificados nos autos.

 Em síntese, a parte autora relatou que é proprietária de uma pequena área 

rural, denominada Sítio Reino Encantado, tendo cultivado, na safra de 

2012/2013, a área de 98.1425 hectares de arroz, informando ainda que 

possui parceria agrícola com seu genitor, José Humberto Morelli, que lhe 

auxilia na condução da lavoura.

 Informou que buscou assistência técnica da parte requerida, tendo 

adquirido diversos defensivos para que fossem aplicados na lavoura de 

arroz.

 Contou que em meados do mês de janeiro do ano 2013, recebeu a visita 

de técnico da parte requerida, ocasião em que foi constatada a presença 

de ervas daninhas de folhas largas, tendo sido recomendada, pelo 

engenheiro agrônomo da parte requerida, a aplicação herbicida 

pós-emergente sistêmico seletivo, conhecido como “Nufuron – 

metsulfurom-methyl”.

 Informou que, de acordo com a recomendação técnica, realizou a 

aplicação do produto com pulverizador, observando a dosagem do 

produto comercial e volume da calda indicada pelo técnico da parte 

requerida. Porém, alguns dias depois, observou que as plantas 

apresentavam sintomas de fitotoxidez, com folhas queimadas, 

encarquilhadas e crescimento paralisado.

 Assim, aduziu que solicitou vistoria do assistente técnico da parte 

requerida, ocasião em que foi informado que seria um stress passageiro 

da planta, passível de recuperação. Porém, relatou que isso não ocorreu, 

pois o desenvolvimento das plantas daqueles talhões foi irregular, 

amareladas e com porte reduzido, diferentemente do restante da área de 

59,6285 que não foi aplicado o produto.

 Alegou que a surpresa maior foi no momento da colheita, quando 

constatou que os grãos eram totalmente chochos, sem peso, não 

apresentando qualquer valor comercial, tornando-se imprestáveis para 

qualquer uso.

 Enfatizou que a parte requerida alega que a causa do evento deva ser 

outra, não assumindo qualquer responsabilidade sobre o prejuízo sofrido.

 Registrou que nas duas safras anteriores, a produtividade da sua lavoura 

foi em torno de 60 sacos/hectares, sustentando que esperava a mesma 

produtividade dos anos anteriores.

 Afirmou que auferiu prejuízo de aproximadamente 2.288,40 sacos/60 Kg 

de arroz em casca, tipo 1, o que corresponde a R$ 91.536,00 (noventa e 

um mil quinhentos e trinta e seis reais).

 Relatou que deixou em caução junto à parte requerida, dois cheques para 

pagamento dos produtos, sendo um no valor de R$ 16.670,00 e outro no 

valor de R$ 15.027,40, situação que está lhe causando angústia, pois em 

decorrência da frustração parcial da safra, não possui condições de 

arcar com o pagamento dos cheques, afirmando que a parte requerida já 

manifestou intenção de protestar referidas cártulas.

 Por conta desses fatos, requereu a condenação da parte requerida ao 

pagamento de danos materiais na importância de R$ 91.536,00, bem como 

em indenização por danos morais, no montante de R$ 30.000,00.

 Pugnou pela inversão do ônus da prova e pela concessão da gratuidade 

da justiça.

 Requereu concessão de antecipação da tutela, inaudita altera pars, para 

que a parte requerida se abstenha de protestar os cheques dado em 

caução e de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

 Pugnou ainda que a parte requerida apresente em juízo as cártulas para 

que sejam quitadas, deduzindo-se o valor da condenação.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 20/41.

 A inicial foi recebida às fls. 42, oportunidade em que foi deferido o pedido 
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de antecipação de tutela, para que a parte requerida se abstenha de 

incluir o nome da parte autora aos órgãos de proteção ao crédito, com 

relação às dívidas oriundas dos fatos discutidos nos autos, sob pena de 

multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite do valor da causa.

 Por outro lado, foi indeferido o pedido de tutela antecipada para que a 

parte requerida se abstenha de promover a cobrança ou negativação do 

cheque em nome de terceiro supostamente dado em caução, por não 

estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão.

 Foi ainda deferida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor e concedida a gratuidade da gratuita.

 Devidamente citada (fls. 44v), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 45/68, impugnando, preliminarmente, a concessão da gratuidade da 

justiça à parte autora, por não ser hipossuficiente.

 No mérito, a parte requerida asseverou que exerce a atividade 

empresarial de vendas de produtos veterinários e insumos agrícolas, não 

realizando projetos de financiamentos e prestação de serviços de 

consultoria rural, se limitando a vender produtos agropecuários.

 Alegou que no dia 01/12/2012, o Sr. José Humberto Morelli compareceu 

na empresa requerida para cotar preços de insumos agrícolas para a sua 

lavoura no Assentamento Antônio Conselheiro, na zona rural de Tangará 

da Serra, sendo que após negociações, foi ajustado o valor de R$ 

15.027,40 pelo pagamento dos produtos, tendo realizado o pagamento 

com cheque pós-datado para o dia 30/03/2012.

 Informou que foi emitida nota fiscal dos produtos em nome da parte 

autora, filha de José Humberto Morelli, em razão de estar legalizando a 

área em nome dela, junto ao INCRA.

 Relatou que no dia 04/01/2013, o Sr. José Humberto Morelli retornou à 

empresa requerida para cotar preços de outros produtos, entre eles 

herbicidas para o controle de ervas daninhas na sua lavoura de arroz, 

ocasião em que lhe foram apresentadas as opções de produtos e preços.

 Sustentou que naquela ocasião, José Humberto Morelli também realizou 

cotações de outros produtos, inclusive em outras empresas, porém, 

decidiu pela aquisição de meio litro de Nufuron, no valor de R$ 451,00, 

afirmando que, ao contrário do que alegou a parte autora, referido produto 

possui menor custo por hectare do que herbicida a base de 2,4-D.

 Assim, relatou que no dia 08/01/2013 o Sr. José Humberto Morelli optou 

em adquirir o produto Nufuron, que tem recomendação técnica, baseada 

em liberação pelo MAPA (Ministério da Agricultura) que, se aplicada na 

dosagem correta, é um produto seletivo e não causa fitotoxidez no arroz.

 Informou que os produtos adquiridos nessa oportunidade (NF n.º 2690), 

também foram pagos com cheque pós-datado para o dia 30/04/2013, 

sendo a nota fiscal emitida em nome da parte autora.

 Assim, afirmou que, ao contrário do que alegou a parte autora, os 

cheques não foram dados em caução, mas sim como forma de pagamento 

pelos produtos adquiridos.

 Asseverou que, posteriormente, o Sr. José Humberto Morelli compareceu 

na empresa requerida relatando que, devido à irregularidade pluviométrica 

dos meses de dezembro/2012 e janeiro/2013, houve uma queda de 

produção na cultura do arroz e pediu para que os cheques fossem 

cobrados somente no início do mês de maio.

 Relatou que ao apresentar os cheques para pagamento, constatou que 

eles haviam sido sustados pelo motivo 21 (desacordo comercial), sendo 

que alguns dias depois, o vendedor Cássio recebeu uma carta-notificação 

da parte autora, com a falsa alegação de que houve perda total da lavoura 

por fitotoxidez pelo produto recomendado pela empresa requerida.

 Sustentou a inexistência de relação de consumo, em razão da parte 

autora não ser consumidora final, assim, aduziu ser inaplicável a inversão 

do ônus da prova.

 Afirmou que não houve negligência da empresa requerida, pois a opção 

em adquirir o herbicida Nufuron foi do genitor da parte autora, Sr. José 

Humberto Morelli, sustentando ainda que nenhum técnico ou empregado da 

empresa requerida acompanhou a aplicação dos produtos adquiridos, 

sendo que as orientações foram todas expressas no receituário 

agrônomo.

 Assim, aduziu que não há provas de que a alegada frustração da safra 

foi em decorrência da aplicação do herbicida Nufuron, bem como não há 

provas dos alegados danos, o que retira o dever da parte requerida em 

indenizar a parte autora.

 Também sustentou que inexiste o dever de indenizar a parte autora por 

danos morais.

 Pugnou pela improcedência da ação, com a revogação da gratuidade da 

justiça e condenação da parte autora em litigância de má-fé, por ter 

declarado ter direito ao benefício da justiça gratuita.

 Instruiu a contestação com os documentos de fls. 70/92.

 A parte requerida apresentou reconvenção às fls. 93/95, pugnando pela 

condenação da reconvinda ao pagamento da dívida representada pelos 

cheques de fls. 100, devidamente atualizado pelo índice do INPC e juros de 

1% ao mês, contados da data do vencimento da obrigação até a data do 

efetivo pagamento.

 Instruiu a reconvenção com os documentos de fls. 96/104.

 A parte requerida, às fls. 109, requereu a juntada dos documentos de fls. 

110/112.

 A contestação foi impugnada às fls. 114/128, oportunidade em que vieram 

os documentos de fls. 129/137.

 A parte autora/reconvinda apresentou contestação à reconvenção às fls. 

138/142, alegando, preliminarmente, irregularidade na representação da 

reconvinte, pois não juntou cópia do contrato social e suas últimas 

alterações.

 No mérito, sustentou que a reconvinte não observou o prazo para a 

apresentação dos cheques, prevista no art. 33 da Lei n.º 7.357/85, tendo, 

assim, operado a decadência. Ademais, alegou que a reconvenção não foi 

instruída com o demonstrativo de débito atualizado. Requereu a 

improcedência da reconvenção.

 Às fls. 143 foi determinada a intimação das partes para informar quanto à 

existência de provas a produzir. A parte autora informou às fls. 144/145 o 

interesse em produzir prova oral. A parte requerida, às fls. 146, requereu 

o julgamento antecipado da lide.

 O processo foi saneado às fls. 147, sendo que a impugnação à 

gratuidade da justiça não foi apreciado, em razão de não ter sido arguida 

pelo meio processual adequado. Foi deferida a produção de prova 

testemunhal.

 Às fls. 176 foi declarado intempestivo o rol de testemunhas apresentado 

às fls. 167 pela parte autora.

 Às fls. 192/194 foi colhido o depoimento da testemunha Cassio Rodrigo 

Chiapinotto, por carta precatória.

 Às fls. 196/198 foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

em que foi colhido o depoimento pessoal das partes, bem como ouvido o 

informante José Humberto Morelli e a testemunha Fernando Patrich Dal 

Castel.

Às fls. 210/214 foi determinada a intimação da parte requerida/reconvinte 

para regularizar sua representação processual. Em seguida, 

determinou-se a intimação das partes para apresentarem razões finais 

escritas.

Às fls. 219/239 a parte requerida/reconvinte regularizou sua 

representação processual e às fls. 242/247 apresentou suas razões 

finais.

 Às fls. 248/255 a parte autora/reconvinda apresentou razões finais.

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Não havendo outras questões prejudiciais a serem decididas, já que a 

irregularidade de representação da parte requerida foi sanada às fls. 

219/239, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988, cumprindo-me anotar que irei decidir 

primeiro a lide principal para depois apreciar a reconvenção.

A parte autora pretende a condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais e materiais por ela experimentados em 

razão da suposta perda de 38,14 hectares de lavoura de arroz, referente 

à safra 2012/2013, em decorrência da suposta conduta negligente e 

imprudente da requerida em recomendar a aplicação do produto conhecido 

como “Nufuron – metsulfurom-methyl”.

Na decisão de fls. 42/43 foi reconhecida a existência de relação de 

consumo entre as partes, sendo deferida a inversão do ônus da prova.

 Assim, muito embora a parte requerida tenha sustentado em sua 

contestação a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

afirmando que a parte autora não é a destinatária final, com o que este 

magistrado inclusive concorda, fato é que não houve a interposição de 

recurso contra referida decisão, tendo, portanto, operada a preclusão 

quanto a esta questão.

Logo, uma vez operada a preclusão, não é mais permitida a discussão 

pelas partes acerca de questões já decididas, conforme preceitua o art. 

507 do Código de Processo Civil:

 “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já 
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decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

 Dessa forma, a suposta responsabilidade da parte requerida pelos 

alegados danos experimentados pela parte autora deve ser analisada sob 

o prima da teoria objetiva, já que o Código de Defesa do Consumidor 

estabeleceu a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos 

advindos dos defeitos de seus produtos e serviços.

Assim, o dever de indenizar nasce do nexo de causalidade existente entre 

o consumidor, o produto e/ou serviço e o dano efetivamente ocorrido, 

sendo desnecessária a aferição de culpa ou dolo do fornecedor.

No caso em testilha, restou incontroverso nos autos que a parte autora 

adquiriu da parte requerida o produto “Nufuron – metsulfurom-methyl” e 

que, após seu uso, causou fitotoxidez na planta e acarretou na perda de 

38,14 hectares de lavoura de arroz.

 Por outro lado, a controvérsia cinge-se no fato da parte requerida ter ou 

não indicado a aplicação do produto fora do estágio permitido, pois 

conforme foi destacado pela parte autora, o recomendado é a aplicação 

do produto quando as ervas daninhas estiverem no estágio de 2 a 4 

folhas e quando a cultura estiver entre 10 e 30 dias após a emergência 

(70% das plantas emergidas), conforme também se extrai da receita 

agronômica do produto (fls. 33).

Assim, cumpre-me analisar a existência de nexo de causalidade entre a 

conduta atribuída à parte requerida e o prejuízo alegado pela parte autora, 

razão pela qual passo a apreciar as provas produzidas.

A parte autora Lorrane Maria Campos Morelli prestou depoimento pessoal, 

esclarecendo que ela e seu pai cultivavam conjuntamente a área, sendo 

que após o plantio, perceberam que precisavam de assistência. Assim, 

relatou que foi chamado o agrônomo Cassio que visitou o local e indicou o 

uso do produto Nufuron.

Informou que adquiriu o produto da empresa requerida, sendo que também 

lhe foi oferecida a assistência técnica.

Relatou que o produto foi aplicado da forma que o agrônomo recomendou, 

o qual indicou 3,3 g ou mg por hectare. Que após a aplicação, constataram 

que as folhas estavam amarelando, que algo não estava certo.

 Contou que entraram em contato com o agrônomo, sendo que ele 

compareceu no local e disse que era normal, que podia acontecer, mas 

que a planta iria retomar o crescimento. Porém, isso não aconteceu.

Esclareceu que o restante da lavoura que não aplicou o produto teve 

produtividade normal, já a área em que foi aplicado o produto, cerca de 40 

hectares, foi perdido tudo, sequer foi colhido.

 Relatou que os produtos adquiridos foram pagos com cheques, emitidos 

por seu pai. Porém, depois eles foram sustados.

O Sr. Jose Humberto Morelli, genitor da parte autora, foi ouvido na 

qualidade de informante, tendo relatado que foi ele quem comprou o 

produto e pagou com seu cheque.

 Relatou que tinha pouco conhecimento de plantio de lavoura, era o 

terceiro ano que plantava e comunicou a requerida que estava saindo 

muito mato na lavoura, tendo eles receitado esse produto.

Contou que o agrônomo, chamado Cassio, foi no local, viu a lavoura, fez 

todos os procedimentos, mas a lavoura do arroz já estava em fase 

adiantada e somente depois que aplicou o produto, ficou sabendo que ele 

deve ser aplicado quando o arroz ainda estivesse em menor porte.

 Explicou que quando o agrônomo esteve na lavoura o arroz estava 

emborrachando, para soltar cacho.

 Informou que comunicou o engenheiro agrônomo Cassio, ele foi até o local 

lá e disse que acontecia isso mesmo, que o produto causava esse stress 

na planta, mas recuperaria, porém, esperou uma semana e não passou, 

assim, chamou o engenheiro novamente, tendo ele dito que ia recuperar, o 

que não aconteceu.

 Relatou que a área de aproximadamente 40 hectares que aplicou o 

produto, não deu nem para colher.

 Aduziu que a empresa fornece assistência técnica e que o agrônomo 

recomendou a aplicação de 4g por hectare. Contou que o agrônomo 

esteve na lavoura regulando o pulverizador para a aplicação e que falou 

que deveria usar 100 litros de água por hectare para fazer a calda.

O senhor Luiz Cesar Borello, sócio-proprietário da empresa Requerida 

Agripar Comercio e Representações de defensivos Ltda informou, em seu 

depoimento pessoal, que segundo o relato do gerente que atendeu o pai 

dela, ele foi até o estabelecimento a procura de produtos para a cultura do 

arroz.

Alegou que foram apresentados para o genitor da parte autora os 

produtos que tinham na empresa, afirmando que o produto que a 

Requerente alega que deu o problema era o produto que ele queria, tendo 

sido, então, realizada a venda, seguindo as normas, com a entrega 

receituário.

 Relatou que o herbicida que a parte autora alega que deu problema é um 

produto usado na fase inicial da cultura e, segundo até o relato do 

agrônomo que foi fazer a visita, foi usado no tempo errado.

 Contou que o Cássio, agrônomo que trabalhava no setor de vendas, foi 

até a lavoura e constatou que o mato já estava fora do estágio e talvez 

por conta disso deve ter sido usado uma dosagem maior do que a 

recomendada e isso poderia causar uma fitotoxidez.

 Ressaltou que o agrônomo se deslocou até a lavoura porque foi 

requerido, pois haviam dito que o produto havia dado problema, então ele 

foi até o local para constatar isso. Ele não foi lá para receitar nenhum 

produto, apenas para ver se uso do produto havia sido feito de acordo 

com o recomendado. Contudo, não soube informar se o engenheiro foi na 

lavoura antes de vender o produto.

 Esclareceu que somente tem comércio, não presta assessoria e 

assistência técnica. Não tem responsabilidade técnica sobre a lavoura.

Contou que o pagamento dos produtos foi realizado por meio de dois 

cheques e no momento em que foram apresentar os cheques, 

constataram que estavam sustados. Assim, relatou que tirou um extrato 

no Serasa e constatou que sustar cheques era uma prática comum do pai 

da autora.

 Informou que o receituário acompanha o produto e nele vem especificado 

o modo de usar, dosagem etc., inclusive as ervas daninhas que o produto 

combate e que a dosagem recomendada é 3,3g por hectares, para folhas 

largas, sendo indicada a aplicação antes do emborrachamento do arroz.

A testemunha Fernando Patrich Dal Castel, na época Gerente da empresa 

requerida Agripar, declarou que o pai da autora foi até a empresa para 

adquirir alguns produtos para a cultura de arroz, dentre eles clincher, 

nufuron, óleo e outros.

 Relatou que nunca esteve na área da parte autora, mas acredita que o 

funcionário Cássio, que trabalhava no setor de vendas, esteve no local 

uma vez.

 Salientou que o Sr. Cássio é engenheiro agrônomo e trabalhava na 

empresa como vendedor, mas não prestava assistência, apenas realizava 

as vendas, esclarecendo que a empresa é apenas de revenda e que 

existem outras empresas especializadas em consultoria.

 Relatou que era de praxe a empresa requerida fazer visitas pós-vendas e 

pré-vendas, mas não faz assessoria. Alegou que acredita que a 

quantidade de produtos adquiridos não foi o engenheiro agrônomo quem 

recomendou, esclarecendo ainda que o produto sai da empresa com o 

receituário.

 A testemunha Cassio Rodrigo Chiapinoto, engenheiro agrônomo que na 

época dos fatos trabalhava na empresa requerida, declarou que fazia 

parte do setor de vendas e que realizou a venda do produto à parte 

autora, ressaltando que as orientações de uso do produto constavam no 

receituário do produto.

Relatou que a empresa não prestava serviços de assistência. Porém, 

afirmou que acompanhava as aplicações de produtos quando era 

necessário.

Alegou que viu a lavoura da parte autora e que ela estava muito boa, 

porém, em razão de mau uso do produto, acabou causando danos 

parciais na lavoura.

 Esclareceu que esse produto se encontra no mercado há muitos anos e 

não tiveram outras reclamações. Porém, o produto deve ser aplicado nas 

horas adequadas, no momento adequado da cultura, pois a aplicação fora 

do período pode acarretar danos, informando, ainda, que acredita que a 

parte autora não tinha acompanhamento técnico para a lavoura.

Este é o cenário probatório, sendo do meu convencimento, após sua 

análise, que a parte requerida logrou êxito em comprovar que não 

prestava serviços de assessoria agrícola, trabalhando apenas no ramo de 

revenda de defensivos agrícolas e outros, conforme também se extrai do 

objeto social da pessoa jurídica (contrato social de fls. 220/237).

Comprovou-se que a parte requerida procedeu à venda de produto para 

combater ervas daninhas em lavoura de arroz, que era o problema que o 

Sr. José Humberto Morelli relatou que estava enfrentando em sua lavoura 

de arroz, tendo sido por ele adquirido o produto “Nufuron – 

metsulfurom-methyl”, o qual foi acompanhado do receituário, inclusive 

juntado pela parte autora às fls. 33/34.

Conforme consta do receituário, referido produto é indicado para o 

controle de plantas daninhas na cultura do arroz. Portanto, o produto 

vendido pela parte requerida era indicado para a finalidade almejada pela 
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parte autora, bem como foi constatado que foi indicada a dosagem correta 

do produto, qual seja, 3,3 gramas por hectares.

No referido receituário existem ainda informações quanto à descrição do 

produto, a dosagem recomendada por hectares, a quantidade de litros de 

calda, o modo e época de aplicação, precauções de uso e outras 

orientações, ou seja, quando da venda do produto, a parte autora recebeu 

por escrito todas as orientações necessárias para aplicação segura e 

eficaz do produto.

Portanto, a parte requerida comprovou que a venda do produto Nufuron foi 

realizada com as cautelas necessárias.

Por outro lado, a parte autora não comprovou sua alegação de que o 

engenheiro agrônomo Cassio Rodrigo Chiapinoto, funcionário da requerida 

na época dos fatos, lhe prestava assistência técnica e que teria visitado a 

lavoura antes de indicar a aplicação do Nufuron e orientado a aplicação do 

produto de forma errônea, em razão do estágio avançado que plantação 

se encontrava, ônus que competia à parte autora, por se tratar de fato 

constitutivo de seu direito.

 Neste aspecto, ressalto que a inversão do ônus da prova não transfere à 

parte adversa o ônus integral da prova, devendo a parte autora 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

 Em outras palavras, apesar do Código de Defesa do Consumidor facilitar 

a atuação do consumidor em juízo, invertendo o ônus da prova, não 

significa que o consumidor esteja dispensado de produzir provas. A regra 

continua a mesma, ou seja, o consumidor, enquanto autor de ação de 

indenização deverá comprovar a ocorrência do dano e a relação deste 

com o produto ou serviço.

 No caso em apreço, não houve a comprovação da relação de 

causalidade entre o dano experimentado pela parte autora e a venda do 

produto pela parte requerida, justamente porque não foi comprovado que o 

engenheiro agrônomo Cassio vistoriou a lavoura antes vender o produto 

Nufuron, constatando previamente que a planta já havia ultrapassado o 

estágio recomendado para a aplicação do produto.

 Portanto, não há como se reconhecer a responsabilidade da requerida 

pelos danos materiais e morais pleiteados na inicial, razão pela qual, a 

ação de indenização merece ser julgada improcedente.

 Quanto à reconvenção, verifico que a parte reconvinte/requerida pleiteia 

a condenação da parte reconvinda/autora ao pagamento dos cheques nº 

000373, de R$ 16.670,00, e nº 900033, de R$ 15.027,40, dados em 

pagamento pelos produtos descritos nas notas fiscais nº 2468 e nº 2690.

 Inicialmente, registro que a irregularidade da representação da parte 

reconvinte foi sanada às fls. 219/239, uma vez que foi juntado o contrato 

social e alterações.

 Pois bem. A alegação da parte reconvinda de que a parte reconvinte 

perdeu o direito aos créditos descritos nos cheques, por tê-los 

apresentados fora do prazo previsto no art. 33 da Lei nº 7.357/85, não 

merece prosperar, pois esse fato não apresenta qualquer óbice para se 

buscar o recebimento do valor, devendo apenas ser observado o prazo 

prescricional.

 Aliás, o STF já editou súmula nesse sentido. Vejamos:

 “Súmula 600: Cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, 

ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde 

que não prescrita a ação cambiária”.

 No caso em apreço, o cheque nº 000373 de R$ 16.670,00 foi emitido em 

01/12/2012 e o cheque nº 900033 de R$ 15.027,40 em 08/01/2013, sendo 

que a reconvenção foi apresentada em 16/07/2013, ou seja, dentro do 

prazo prescricional para a ação cambial.

 Outrossim, mostra-se irrelevante a discussão acerca da ausêcia de 

planilha de atualização de débito, por não se tratar de ação de execução, 

o que afasta a incidênca do art. 614, inciso II, do Código de Processo Civil 

de 1973, razão pela qual resta igualmente refutada essa alegação da 

parte reconvinda.

Portanto, diante da não comprovação da falha na prestação dos serviços 

pela reconvinte, não pode a parte reconvinda se eximir do pagamento dos 

produtos adquiridos, representados pelos cheques nº 000373 e nº 

900033, sob pena de ofensa ao consagrado princípio que veda o 

enriquecimento sem causa, razão pela qual impõe-se a procedência da 

reconvenção.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

 Proferindo julgamento conjunto, julgo procedente o pedido formulado a 

reconvenção, condenando a reconvinda/autora ao pagamento do valor de 

R$ 31.697,40 (trinta e um mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta 

centavos).

 A correção monetária deverá incidir a partir da data de emissão 

estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, 

conforme tese firmada pelo STJ no Recurso Especial nº 1.556.834 - SP 

(2015/0239877-3):

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A 

CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. 

DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, 

DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não 

provido”. (Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 22/06/2016. Publicado em: 

10/08/2016).

 Condeno a reconvinda ao pagamento de custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação na reconvenção, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155733 Nr: 4350-29.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORRANE MARIA CAMPOS MORELLI BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 155733.

 Natureza: Indenização/Reconvenção de cobrança.

 Requerente: Lorrane Maria Campos Morelli Batista.

 Requerido: Agripar Com. e Rep. de Defensivos Ltda.

 Reconvinte: Agripar Com. e Rep. de Defensivos Ltda.

 Reconvindo: Lorrane Maria Campos Morelli Batista.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com 

pedido de antecipação de tutela ajuizada em 24 de maio de 2013 por 

Lorrane Maria Campos Morelli Batista em face de Agripar Comércio e 

Representações de Defensivos Ltda, ambos qualificados nos autos.

 Em síntese, a parte autora relatou que é proprietária de uma pequena área 

rural, denominada Sítio Reino Encantado, tendo cultivado, na safra de 

2012/2013, a área de 98.1425 hectares de arroz, informando ainda que 

possui parceria agrícola com seu genitor, José Humberto Morelli, que lhe 

auxilia na condução da lavoura.

 Informou que buscou assistência técnica da parte requerida, tendo 

adquirido diversos defensivos para que fossem aplicados na lavoura de 

arroz.

 Contou que em meados do mês de janeiro do ano 2013, recebeu a visita 

de técnico da parte requerida, ocasião em que foi constatada a presença 

de ervas daninhas de folhas largas, tendo sido recomendada, pelo 

engenheiro agrônomo da parte requerida, a aplicação herbicida 

pós-emergente sistêmico seletivo, conhecido como “Nufuron – 

metsulfurom-methyl”.

 Informou que, de acordo com a recomendação técnica, realizou a 
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aplicação do produto com pulverizador, observando a dosagem do 

produto comercial e volume da calda indicada pelo técnico da parte 

requerida. Porém, alguns dias depois, observou que as plantas 

apresentavam sintomas de fitotoxidez, com folhas queimadas, 

encarquilhadas e crescimento paralisado.

 Assim, aduziu que solicitou vistoria do assistente técnico da parte 

requerida, ocasião em que foi informado que seria um stress passageiro 

da planta, passível de recuperação. Porém, relatou que isso não ocorreu, 

pois o desenvolvimento das plantas daqueles talhões foi irregular, 

amareladas e com porte reduzido, diferentemente do restante da área de 

59,6285 que não foi aplicado o produto.

 Alegou que a surpresa maior foi no momento da colheita, quando 

constatou que os grãos eram totalmente chochos, sem peso, não 

apresentando qualquer valor comercial, tornando-se imprestáveis para 

qualquer uso.

 Enfatizou que a parte requerida alega que a causa do evento deva ser 

outra, não assumindo qualquer responsabilidade sobre o prejuízo sofrido.

 Registrou que nas duas safras anteriores, a produtividade da sua lavoura 

foi em torno de 60 sacos/hectares, sustentando que esperava a mesma 

produtividade dos anos anteriores.

 Afirmou que auferiu prejuízo de aproximadamente 2.288,40 sacos/60 Kg 

de arroz em casca, tipo 1, o que corresponde a R$ 91.536,00 (noventa e 

um mil quinhentos e trinta e seis reais).

 Relatou que deixou em caução junto à parte requerida, dois cheques para 

pagamento dos produtos, sendo um no valor de R$ 16.670,00 e outro no 

valor de R$ 15.027,40, situação que está lhe causando angústia, pois em 

decorrência da frustração parcial da safra, não possui condições de 

arcar com o pagamento dos cheques, afirmando que a parte requerida já 

manifestou intenção de protestar referidas cártulas.

 Por conta desses fatos, requereu a condenação da parte requerida ao 

pagamento de danos materiais na importância de R$ 91.536,00, bem como 

em indenização por danos morais, no montante de R$ 30.000,00.

 Pugnou pela inversão do ônus da prova e pela concessão da gratuidade 

da justiça.

 Requereu concessão de antecipação da tutela, inaudita altera pars, para 

que a parte requerida se abstenha de protestar os cheques dado em 

caução e de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

 Pugnou ainda que a parte requerida apresente em juízo as cártulas para 

que sejam quitadas, deduzindo-se o valor da condenação.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 20/41.

 A inicial foi recebida às fls. 42, oportunidade em que foi deferido o pedido 

de antecipação de tutela, para que a parte requerida se abstenha de 

incluir o nome da parte autora aos órgãos de proteção ao crédito, com 

relação às dívidas oriundas dos fatos discutidos nos autos, sob pena de 

multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite do valor da causa.

 Por outro lado, foi indeferido o pedido de tutela antecipada para que a 

parte requerida se abstenha de promover a cobrança ou negativação do 

cheque em nome de terceiro supostamente dado em caução, por não 

estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão.

 Foi ainda deferida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor e concedida a gratuidade da gratuita.

 Devidamente citada (fls. 44v), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 45/68, impugnando, preliminarmente, a concessão da gratuidade da 

justiça à parte autora, por não ser hipossuficiente.

 No mérito, a parte requerida asseverou que exerce a atividade 

empresarial de vendas de produtos veterinários e insumos agrícolas, não 

realizando projetos de financiamentos e prestação de serviços de 

consultoria rural, se limitando a vender produtos agropecuários.

 Alegou que no dia 01/12/2012, o Sr. José Humberto Morelli compareceu 

na empresa requerida para cotar preços de insumos agrícolas para a sua 

lavoura no Assentamento Antônio Conselheiro, na zona rural de Tangará 

da Serra, sendo que após negociações, foi ajustado o valor de R$ 

15.027,40 pelo pagamento dos produtos, tendo realizado o pagamento 

com cheque pós-datado para o dia 30/03/2012.

 Informou que foi emitida nota fiscal dos produtos em nome da parte 

autora, filha de José Humberto Morelli, em razão de estar legalizando a 

área em nome dela, junto ao INCRA.

 Relatou que no dia 04/01/2013, o Sr. José Humberto Morelli retornou à 

empresa requerida para cotar preços de outros produtos, entre eles 

herbicidas para o controle de ervas daninhas na sua lavoura de arroz, 

ocasião em que lhe foram apresentadas as opções de produtos e preços.

 Sustentou que naquela ocasião, José Humberto Morelli também realizou 

cotações de outros produtos, inclusive em outras empresas, porém, 

decidiu pela aquisição de meio litro de Nufuron, no valor de R$ 451,00, 

afirmando que, ao contrário do que alegou a parte autora, referido produto 

possui menor custo por hectare do que herbicida a base de 2,4-D.

 Assim, relatou que no dia 08/01/2013 o Sr. José Humberto Morelli optou 

em adquirir o produto Nufuron, que tem recomendação técnica, baseada 

em liberação pelo MAPA (Ministério da Agricultura) que, se aplicada na 

dosagem correta, é um produto seletivo e não causa fitotoxidez no arroz.

 Informou que os produtos adquiridos nessa oportunidade (NF n.º 2690), 

também foram pagos com cheque pós-datado para o dia 30/04/2013, 

sendo a nota fiscal emitida em nome da parte autora.

 Assim, afirmou que, ao contrário do que alegou a parte autora, os 

cheques não foram dados em caução, mas sim como forma de pagamento 

pelos produtos adquiridos.

 Asseverou que, posteriormente, o Sr. José Humberto Morelli compareceu 

na empresa requerida relatando que, devido à irregularidade pluviométrica 

dos meses de dezembro/2012 e janeiro/2013, houve uma queda de 

produção na cultura do arroz e pediu para que os cheques fossem 

cobrados somente no início do mês de maio.

 Relatou que ao apresentar os cheques para pagamento, constatou que 

eles haviam sido sustados pelo motivo 21 (desacordo comercial), sendo 

que alguns dias depois, o vendedor Cássio recebeu uma carta-notificação 

da parte autora, com a falsa alegação de que houve perda total da lavoura 

por fitotoxidez pelo produto recomendado pela empresa requerida.

 Sustentou a inexistência de relação de consumo, em razão da parte 

autora não ser consumidora final, assim, aduziu ser inaplicável a inversão 

do ônus da prova.

 Afirmou que não houve negligência da empresa requerida, pois a opção 

em adquirir o herbicida Nufuron foi do genitor da parte autora, Sr. José 

Humberto Morelli, sustentando ainda que nenhum técnico ou empregado da 

empresa requerida acompanhou a aplicação dos produtos adquiridos, 

sendo que as orientações foram todas expressas no receituário 

agrônomo.

 Assim, aduziu que não há provas de que a alegada frustração da safra 

foi em decorrência da aplicação do herbicida Nufuron, bem como não há 

provas dos alegados danos, o que retira o dever da parte requerida em 

indenizar a parte autora.

 Também sustentou que inexiste o dever de indenizar a parte autora por 

danos morais.

 Pugnou pela improcedência da ação, com a revogação da gratuidade da 

justiça e condenação da parte autora em litigância de má-fé, por ter 

declarado ter direito ao benefício da justiça gratuita.

 Instruiu a contestação com os documentos de fls. 70/92.

 A parte requerida apresentou reconvenção às fls. 93/95, pugnando pela 

condenação da reconvinda ao pagamento da dívida representada pelos 

cheques de fls. 100, devidamente atualizado pelo índice do INPC e juros de 

1% ao mês, contados da data do vencimento da obrigação até a data do 

efetivo pagamento.

 Instruiu a reconvenção com os documentos de fls. 96/104.

 A parte requerida, às fls. 109, requereu a juntada dos documentos de fls. 

110/112.

 A contestação foi impugnada às fls. 114/128, oportunidade em que vieram 

os documentos de fls. 129/137.

 A parte autora/reconvinda apresentou contestação à reconvenção às fls. 

138/142, alegando, preliminarmente, irregularidade na representação da 

reconvinte, pois não juntou cópia do contrato social e suas últimas 

alterações.

 No mérito, sustentou que a reconvinte não observou o prazo para a 

apresentação dos cheques, prevista no art. 33 da Lei n.º 7.357/85, tendo, 

assim, operado a decadência. Ademais, alegou que a reconvenção não foi 

instruída com o demonstrativo de débito atualizado. Requereu a 

improcedência da reconvenção.

 Às fls. 143 foi determinada a intimação das partes para informar quanto à 

existência de provas a produzir. A parte autora informou às fls. 144/145 o 

interesse em produzir prova oral. A parte requerida, às fls. 146, requereu 

o julgamento antecipado da lide.

 O processo foi saneado às fls. 147, sendo que a impugnação à 

gratuidade da justiça não foi apreciado, em razão de não ter sido arguida 

pelo meio processual adequado. Foi deferida a produção de prova 

testemunhal.

 Às fls. 176 foi declarado intempestivo o rol de testemunhas apresentado 

às fls. 167 pela parte autora.
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 Às fls. 192/194 foi colhido o depoimento da testemunha Cassio Rodrigo 

Chiapinotto, por carta precatória.

 Às fls. 196/198 foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

em que foi colhido o depoimento pessoal das partes, bem como ouvido o 

informante José Humberto Morelli e a testemunha Fernando Patrich Dal 

Castel.

Às fls. 210/214 foi determinada a intimação da parte requerida/reconvinte 

para regularizar sua representação processual. Em seguida, 

determinou-se a intimação das partes para apresentarem razões finais 

escritas.

Às fls. 219/239 a parte requerida/reconvinte regularizou sua 

representação processual e às fls. 242/247 apresentou suas razões 

finais.

 Às fls. 248/255 a parte autora/reconvinda apresentou razões finais.

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Não havendo outras questões prejudiciais a serem decididas, já que a 

irregularidade de representação da parte requerida foi sanada às fls. 

219/239, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988, cumprindo-me anotar que irei decidir 

primeiro a lide principal para depois apreciar a reconvenção.

A parte autora pretende a condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais e materiais por ela experimentados em 

razão da suposta perda de 38,14 hectares de lavoura de arroz, referente 

à safra 2012/2013, em decorrência da suposta conduta negligente e 

imprudente da requerida em recomendar a aplicação do produto conhecido 

como “Nufuron – metsulfurom-methyl”.

Na decisão de fls. 42/43 foi reconhecida a existência de relação de 

consumo entre as partes, sendo deferida a inversão do ônus da prova.

 Assim, muito embora a parte requerida tenha sustentado em sua 

contestação a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

afirmando que a parte autora não é a destinatária final, com o que este 

magistrado inclusive concorda, fato é que não houve a interposição de 

recurso contra referida decisão, tendo, portanto, operada a preclusão 

quanto a esta questão.

Logo, uma vez operada a preclusão, não é mais permitida a discussão 

pelas partes acerca de questões já decididas, conforme preceitua o art. 

507 do Código de Processo Civil:

 “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já 

decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

 Dessa forma, a suposta responsabilidade da parte requerida pelos 

alegados danos experimentados pela parte autora deve ser analisada sob 

o prima da teoria objetiva, já que o Código de Defesa do Consumidor 

estabeleceu a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos 

advindos dos defeitos de seus produtos e serviços.

Assim, o dever de indenizar nasce do nexo de causalidade existente entre 

o consumidor, o produto e/ou serviço e o dano efetivamente ocorrido, 

sendo desnecessária a aferição de culpa ou dolo do fornecedor.

No caso em testilha, restou incontroverso nos autos que a parte autora 

adquiriu da parte requerida o produto “Nufuron – metsulfurom-methyl” e 

que, após seu uso, causou fitotoxidez na planta e acarretou na perda de 

38,14 hectares de lavoura de arroz.

 Por outro lado, a controvérsia cinge-se no fato da parte requerida ter ou 

não indicado a aplicação do produto fora do estágio permitido, pois 

conforme foi destacado pela parte autora, o recomendado é a aplicação 

do produto quando as ervas daninhas estiverem no estágio de 2 a 4 

folhas e quando a cultura estiver entre 10 e 30 dias após a emergência 

(70% das plantas emergidas), conforme também se extrai da receita 

agronômica do produto (fls. 33).

Assim, cumpre-me analisar a existência de nexo de causalidade entre a 

conduta atribuída à parte requerida e o prejuízo alegado pela parte autora, 

razão pela qual passo a apreciar as provas produzidas.

A parte autora Lorrane Maria Campos Morelli prestou depoimento pessoal, 

esclarecendo que ela e seu pai cultivavam conjuntamente a área, sendo 

que após o plantio, perceberam que precisavam de assistência. Assim, 

relatou que foi chamado o agrônomo Cassio que visitou o local e indicou o 

uso do produto Nufuron.

Informou que adquiriu o produto da empresa requerida, sendo que também 

lhe foi oferecida a assistência técnica.

Relatou que o produto foi aplicado da forma que o agrônomo recomendou, 

o qual indicou 3,3 g ou mg por hectare. Que após a aplicação, constataram 

que as folhas estavam amarelando, que algo não estava certo.

 Contou que entraram em contato com o agrônomo, sendo que ele 

compareceu no local e disse que era normal, que podia acontecer, mas 

que a planta iria retomar o crescimento. Porém, isso não aconteceu.

Esclareceu que o restante da lavoura que não aplicou o produto teve 

produtividade normal, já a área em que foi aplicado o produto, cerca de 40 

hectares, foi perdido tudo, sequer foi colhido.

 Relatou que os produtos adquiridos foram pagos com cheques, emitidos 

por seu pai. Porém, depois eles foram sustados.

O Sr. Jose Humberto Morelli, genitor da parte autora, foi ouvido na 

qualidade de informante, tendo relatado que foi ele quem comprou o 

produto e pagou com seu cheque.

 Relatou que tinha pouco conhecimento de plantio de lavoura, era o 

terceiro ano que plantava e comunicou a requerida que estava saindo 

muito mato na lavoura, tendo eles receitado esse produto.

Contou que o agrônomo, chamado Cassio, foi no local, viu a lavoura, fez 

todos os procedimentos, mas a lavoura do arroz já estava em fase 

adiantada e somente depois que aplicou o produto, ficou sabendo que ele 

deve ser aplicado quando o arroz ainda estivesse em menor porte.

 Explicou que quando o agrônomo esteve na lavoura o arroz estava 

emborrachando, para soltar cacho.

 Informou que comunicou o engenheiro agrônomo Cassio, ele foi até o local 

lá e disse que acontecia isso mesmo, que o produto causava esse stress 

na planta, mas recuperaria, porém, esperou uma semana e não passou, 

assim, chamou o engenheiro novamente, tendo ele dito que ia recuperar, o 

que não aconteceu.

 Relatou que a área de aproximadamente 40 hectares que aplicou o 

produto, não deu nem para colher.

 Aduziu que a empresa fornece assistência técnica e que o agrônomo 

recomendou a aplicação de 4g por hectare. Contou que o agrônomo 

esteve na lavoura regulando o pulverizador para a aplicação e que falou 

que deveria usar 100 litros de água por hectare para fazer a calda.

O senhor Luiz Cesar Borello, sócio-proprietário da empresa Requerida 

Agripar Comercio e Representações de defensivos Ltda informou, em seu 

depoimento pessoal, que segundo o relato do gerente que atendeu o pai 

dela, ele foi até o estabelecimento a procura de produtos para a cultura do 

arroz.

Alegou que foram apresentados para o genitor da parte autora os 

produtos que tinham na empresa, afirmando que o produto que a 

Requerente alega que deu o problema era o produto que ele queria, tendo 

sido, então, realizada a venda, seguindo as normas, com a entrega 

receituário.

 Relatou que o herbicida que a parte autora alega que deu problema é um 

produto usado na fase inicial da cultura e, segundo até o relato do 

agrônomo que foi fazer a visita, foi usado no tempo errado.

 Contou que o Cássio, agrônomo que trabalhava no setor de vendas, foi 

até a lavoura e constatou que o mato já estava fora do estágio e talvez 

por conta disso deve ter sido usado uma dosagem maior do que a 

recomendada e isso poderia causar uma fitotoxidez.

 Ressaltou que o agrônomo se deslocou até a lavoura porque foi 

requerido, pois haviam dito que o produto havia dado problema, então ele 

foi até o local para constatar isso. Ele não foi lá para receitar nenhum 

produto, apenas para ver se uso do produto havia sido feito de acordo 

com o recomendado. Contudo, não soube informar se o engenheiro foi na 

lavoura antes de vender o produto.

 Esclareceu que somente tem comércio, não presta assessoria e 

assistência técnica. Não tem responsabilidade técnica sobre a lavoura.

Contou que o pagamento dos produtos foi realizado por meio de dois 

cheques e no momento em que foram apresentar os cheques, 

constataram que estavam sustados. Assim, relatou que tirou um extrato 

no Serasa e constatou que sustar cheques era uma prática comum do pai 

da autora.

 Informou que o receituário acompanha o produto e nele vem especificado 

o modo de usar, dosagem etc., inclusive as ervas daninhas que o produto 

combate e que a dosagem recomendada é 3,3g por hectares, para folhas 

largas, sendo indicada a aplicação antes do emborrachamento do arroz.

A testemunha Fernando Patrich Dal Castel, na época Gerente da empresa 

requerida Agripar, declarou que o pai da autora foi até a empresa para 

adquirir alguns produtos para a cultura de arroz, dentre eles clincher, 

nufuron, óleo e outros.

 Relatou que nunca esteve na área da parte autora, mas acredita que o 
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funcionário Cássio, que trabalhava no setor de vendas, esteve no local 

uma vez.

 Salientou que o Sr. Cássio é engenheiro agrônomo e trabalhava na 

empresa como vendedor, mas não prestava assistência, apenas realizava 

as vendas, esclarecendo que a empresa é apenas de revenda e que 

existem outras empresas especializadas em consultoria.

 Relatou que era de praxe a empresa requerida fazer visitas pós-vendas e 

pré-vendas, mas não faz assessoria. Alegou que acredita que a 

quantidade de produtos adquiridos não foi o engenheiro agrônomo quem 

recomendou, esclarecendo ainda que o produto sai da empresa com o 

receituário.

 A testemunha Cassio Rodrigo Chiapinoto, engenheiro agrônomo que na 

época dos fatos trabalhava na empresa requerida, declarou que fazia 

parte do setor de vendas e que realizou a venda do produto à parte 

autora, ressaltando que as orientações de uso do produto constavam no 

receituário do produto.

Relatou que a empresa não prestava serviços de assistência. Porém, 

afirmou que acompanhava as aplicações de produtos quando era 

necessário.

Alegou que viu a lavoura da parte autora e que ela estava muito boa, 

porém, em razão de mau uso do produto, acabou causando danos 

parciais na lavoura.

 Esclareceu que esse produto se encontra no mercado há muitos anos e 

não tiveram outras reclamações. Porém, o produto deve ser aplicado nas 

horas adequadas, no momento adequado da cultura, pois a aplicação fora 

do período pode acarretar danos, informando, ainda, que acredita que a 

parte autora não tinha acompanhamento técnico para a lavoura.

Este é o cenário probatório, sendo do meu convencimento, após sua 

análise, que a parte requerida logrou êxito em comprovar que não 

prestava serviços de assessoria agrícola, trabalhando apenas no ramo de 

revenda de defensivos agrícolas e outros, conforme também se extrai do 

objeto social da pessoa jurídica (contrato social de fls. 220/237).

Comprovou-se que a parte requerida procedeu à venda de produto para 

combater ervas daninhas em lavoura de arroz, que era o problema que o 

Sr. José Humberto Morelli relatou que estava enfrentando em sua lavoura 

de arroz, tendo sido por ele adquirido o produto “Nufuron – 

metsulfurom-methyl”, o qual foi acompanhado do receituário, inclusive 

juntado pela parte autora às fls. 33/34.

Conforme consta do receituário, referido produto é indicado para o 

controle de plantas daninhas na cultura do arroz. Portanto, o produto 

vendido pela parte requerida era indicado para a finalidade almejada pela 

parte autora, bem como foi constatado que foi indicada a dosagem correta 

do produto, qual seja, 3,3 gramas por hectares.

No referido receituário existem ainda informações quanto à descrição do 

produto, a dosagem recomendada por hectares, a quantidade de litros de 

calda, o modo e época de aplicação, precauções de uso e outras 

orientações, ou seja, quando da venda do produto, a parte autora recebeu 

por escrito todas as orientações necessárias para aplicação segura e 

eficaz do produto.

Portanto, a parte requerida comprovou que a venda do produto Nufuron foi 

realizada com as cautelas necessárias.

Por outro lado, a parte autora não comprovou sua alegação de que o 

engenheiro agrônomo Cassio Rodrigo Chiapinoto, funcionário da requerida 

na época dos fatos, lhe prestava assistência técnica e que teria visitado a 

lavoura antes de indicar a aplicação do Nufuron e orientado a aplicação do 

produto de forma errônea, em razão do estágio avançado que plantação 

se encontrava, ônus que competia à parte autora, por se tratar de fato 

constitutivo de seu direito.

 Neste aspecto, ressalto que a inversão do ônus da prova não transfere à 

parte adversa o ônus integral da prova, devendo a parte autora 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

 Em outras palavras, apesar do Código de Defesa do Consumidor facilitar 

a atuação do consumidor em juízo, invertendo o ônus da prova, não 

significa que o consumidor esteja dispensado de produzir provas. A regra 

continua a mesma, ou seja, o consumidor, enquanto autor de ação de 

indenização deverá comprovar a ocorrência do dano e a relação deste 

com o produto ou serviço.

 No caso em apreço, não houve a comprovação da relação de 

causalidade entre o dano experimentado pela parte autora e a venda do 

produto pela parte requerida, justamente porque não foi comprovado que o 

engenheiro agrônomo Cassio vistoriou a lavoura antes vender o produto 

Nufuron, constatando previamente que a planta já havia ultrapassado o 

estágio recomendado para a aplicação do produto.

 Portanto, não há como se reconhecer a responsabilidade da requerida 

pelos danos materiais e morais pleiteados na inicial, razão pela qual, a 

ação de indenização merece ser julgada improcedente.

 Quanto à reconvenção, verifico que a parte reconvinte/requerida pleiteia 

a condenação da parte reconvinda/autora ao pagamento dos cheques nº 

000373, de R$ 16.670,00, e nº 900033, de R$ 15.027,40, dados em 

pagamento pelos produtos descritos nas notas fiscais nº 2468 e nº 2690.

 Inicialmente, registro que a irregularidade da representação da parte 

reconvinte foi sanada às fls. 219/239, uma vez que foi juntado o contrato 

social e alterações.

 Pois bem. A alegação da parte reconvinda de que a parte reconvinte 

perdeu o direito aos créditos descritos nos cheques, por tê-los 

apresentados fora do prazo previsto no art. 33 da Lei nº 7.357/85, não 

merece prosperar, pois esse fato não apresenta qualquer óbice para se 

buscar o recebimento do valor, devendo apenas ser observado o prazo 

prescricional.

 Aliás, o STF já editou súmula nesse sentido. Vejamos:

 “Súmula 600: Cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, 

ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde 

que não prescrita a ação cambiária”.

 No caso em apreço, o cheque nº 000373 de R$ 16.670,00 foi emitido em 

01/12/2012 e o cheque nº 900033 de R$ 15.027,40 em 08/01/2013, sendo 

que a reconvenção foi apresentada em 16/07/2013, ou seja, dentro do 

prazo prescricional para a ação cambial.

 Outrossim, mostra-se irrelevante a discussão acerca da ausêcia de 

planilha de atualização de débito, por não se tratar de ação de execução, 

o que afasta a incidênca do art. 614, inciso II, do Código de Processo Civil 

de 1973, razão pela qual resta igualmente refutada essa alegação da 

parte reconvinda.

Portanto, diante da não comprovação da falha na prestação dos serviços 

pela reconvinte, não pode a parte reconvinda se eximir do pagamento dos 

produtos adquiridos, representados pelos cheques nº 000373 e nº 

900033, sob pena de ofensa ao consagrado princípio que veda o 

enriquecimento sem causa, razão pela qual impõe-se a procedência da 

reconvenção.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

 Proferindo julgamento conjunto, julgo procedente o pedido formulado a 

reconvenção, condenando a reconvinda/autora ao pagamento do valor de 

R$ 31.697,40 (trinta e um mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta 

centavos).

 A correção monetária deverá incidir a partir da data de emissão 

estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, 

conforme tese firmada pelo STJ no Recurso Especial nº 1.556.834 - SP 

(2015/0239877-3):

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A 

CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. 

DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, 

DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não 

provido”. (Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 22/06/2016. Publicado em: 

10/08/2016).

 Condeno a reconvinda ao pagamento de custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação na reconvenção, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 348 de 1163



 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155733 Nr: 4350-29.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORRANE MARIA CAMPOS MORELLI BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 155733.

 Natureza: Indenização/Reconvenção de cobrança.

 Requerente: Lorrane Maria Campos Morelli Batista.

 Requerido: Agripar Com. e Rep. de Defensivos Ltda.

 Reconvinte: Agripar Com. e Rep. de Defensivos Ltda.

 Reconvindo: Lorrane Maria Campos Morelli Batista.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com 

pedido de antecipação de tutela ajuizada em 24 de maio de 2013 por 

Lorrane Maria Campos Morelli Batista em face de Agripar Comércio e 

Representações de Defensivos Ltda, ambos qualificados nos autos.

 Em síntese, a parte autora relatou que é proprietária de uma pequena área 

rural, denominada Sítio Reino Encantado, tendo cultivado, na safra de 

2012/2013, a área de 98.1425 hectares de arroz, informando ainda que 

possui parceria agrícola com seu genitor, José Humberto Morelli, que lhe 

auxilia na condução da lavoura.

 Informou que buscou assistência técnica da parte requerida, tendo 

adquirido diversos defensivos para que fossem aplicados na lavoura de 

arroz.

 Contou que em meados do mês de janeiro do ano 2013, recebeu a visita 

de técnico da parte requerida, ocasião em que foi constatada a presença 

de ervas daninhas de folhas largas, tendo sido recomendada, pelo 

engenheiro agrônomo da parte requerida, a aplicação herbicida 

pós-emergente sistêmico seletivo, conhecido como “Nufuron – 

metsulfurom-methyl”.

 Informou que, de acordo com a recomendação técnica, realizou a 

aplicação do produto com pulverizador, observando a dosagem do 

produto comercial e volume da calda indicada pelo técnico da parte 

requerida. Porém, alguns dias depois, observou que as plantas 

apresentavam sintomas de fitotoxidez, com folhas queimadas, 

encarquilhadas e crescimento paralisado.

 Assim, aduziu que solicitou vistoria do assistente técnico da parte 

requerida, ocasião em que foi informado que seria um stress passageiro 

da planta, passível de recuperação. Porém, relatou que isso não ocorreu, 

pois o desenvolvimento das plantas daqueles talhões foi irregular, 

amareladas e com porte reduzido, diferentemente do restante da área de 

59,6285 que não foi aplicado o produto.

 Alegou que a surpresa maior foi no momento da colheita, quando 

constatou que os grãos eram totalmente chochos, sem peso, não 

apresentando qualquer valor comercial, tornando-se imprestáveis para 

qualquer uso.

 Enfatizou que a parte requerida alega que a causa do evento deva ser 

outra, não assumindo qualquer responsabilidade sobre o prejuízo sofrido.

 Registrou que nas duas safras anteriores, a produtividade da sua lavoura 

foi em torno de 60 sacos/hectares, sustentando que esperava a mesma 

produtividade dos anos anteriores.

 Afirmou que auferiu prejuízo de aproximadamente 2.288,40 sacos/60 Kg 

de arroz em casca, tipo 1, o que corresponde a R$ 91.536,00 (noventa e 

um mil quinhentos e trinta e seis reais).

 Relatou que deixou em caução junto à parte requerida, dois cheques para 

pagamento dos produtos, sendo um no valor de R$ 16.670,00 e outro no 

valor de R$ 15.027,40, situação que está lhe causando angústia, pois em 

decorrência da frustração parcial da safra, não possui condições de 

arcar com o pagamento dos cheques, afirmando que a parte requerida já 

manifestou intenção de protestar referidas cártulas.

 Por conta desses fatos, requereu a condenação da parte requerida ao 

pagamento de danos materiais na importância de R$ 91.536,00, bem como 

em indenização por danos morais, no montante de R$ 30.000,00.

 Pugnou pela inversão do ônus da prova e pela concessão da gratuidade 

da justiça.

 Requereu concessão de antecipação da tutela, inaudita altera pars, para 

que a parte requerida se abstenha de protestar os cheques dado em 

caução e de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

 Pugnou ainda que a parte requerida apresente em juízo as cártulas para 

que sejam quitadas, deduzindo-se o valor da condenação.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 20/41.

 A inicial foi recebida às fls. 42, oportunidade em que foi deferido o pedido 

de antecipação de tutela, para que a parte requerida se abstenha de 

incluir o nome da parte autora aos órgãos de proteção ao crédito, com 

relação às dívidas oriundas dos fatos discutidos nos autos, sob pena de 

multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite do valor da causa.

 Por outro lado, foi indeferido o pedido de tutela antecipada para que a 

parte requerida se abstenha de promover a cobrança ou negativação do 

cheque em nome de terceiro supostamente dado em caução, por não 

estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão.

 Foi ainda deferida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor e concedida a gratuidade da gratuita.

 Devidamente citada (fls. 44v), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 45/68, impugnando, preliminarmente, a concessão da gratuidade da 

justiça à parte autora, por não ser hipossuficiente.

 No mérito, a parte requerida asseverou que exerce a atividade 

empresarial de vendas de produtos veterinários e insumos agrícolas, não 

realizando projetos de financiamentos e prestação de serviços de 

consultoria rural, se limitando a vender produtos agropecuários.

 Alegou que no dia 01/12/2012, o Sr. José Humberto Morelli compareceu 

na empresa requerida para cotar preços de insumos agrícolas para a sua 

lavoura no Assentamento Antônio Conselheiro, na zona rural de Tangará 

da Serra, sendo que após negociações, foi ajustado o valor de R$ 

15.027,40 pelo pagamento dos produtos, tendo realizado o pagamento 

com cheque pós-datado para o dia 30/03/2012.

 Informou que foi emitida nota fiscal dos produtos em nome da parte 

autora, filha de José Humberto Morelli, em razão de estar legalizando a 

área em nome dela, junto ao INCRA.

 Relatou que no dia 04/01/2013, o Sr. José Humberto Morelli retornou à 

empresa requerida para cotar preços de outros produtos, entre eles 

herbicidas para o controle de ervas daninhas na sua lavoura de arroz, 

ocasião em que lhe foram apresentadas as opções de produtos e preços.

 Sustentou que naquela ocasião, José Humberto Morelli também realizou 

cotações de outros produtos, inclusive em outras empresas, porém, 

decidiu pela aquisição de meio litro de Nufuron, no valor de R$ 451,00, 

afirmando que, ao contrário do que alegou a parte autora, referido produto 

possui menor custo por hectare do que herbicida a base de 2,4-D.

 Assim, relatou que no dia 08/01/2013 o Sr. José Humberto Morelli optou 

em adquirir o produto Nufuron, que tem recomendação técnica, baseada 

em liberação pelo MAPA (Ministério da Agricultura) que, se aplicada na 

dosagem correta, é um produto seletivo e não causa fitotoxidez no arroz.

 Informou que os produtos adquiridos nessa oportunidade (NF n.º 2690), 

também foram pagos com cheque pós-datado para o dia 30/04/2013, 

sendo a nota fiscal emitida em nome da parte autora.

 Assim, afirmou que, ao contrário do que alegou a parte autora, os 

cheques não foram dados em caução, mas sim como forma de pagamento 

pelos produtos adquiridos.

 Asseverou que, posteriormente, o Sr. José Humberto Morelli compareceu 

na empresa requerida relatando que, devido à irregularidade pluviométrica 

dos meses de dezembro/2012 e janeiro/2013, houve uma queda de 

produção na cultura do arroz e pediu para que os cheques fossem 

cobrados somente no início do mês de maio.

 Relatou que ao apresentar os cheques para pagamento, constatou que 

eles haviam sido sustados pelo motivo 21 (desacordo comercial), sendo 

que alguns dias depois, o vendedor Cássio recebeu uma carta-notificação 

da parte autora, com a falsa alegação de que houve perda total da lavoura 

por fitotoxidez pelo produto recomendado pela empresa requerida.

 Sustentou a inexistência de relação de consumo, em razão da parte 

autora não ser consumidora final, assim, aduziu ser inaplicável a inversão 

do ônus da prova.

 Afirmou que não houve negligência da empresa requerida, pois a opção 

em adquirir o herbicida Nufuron foi do genitor da parte autora, Sr. José 

Humberto Morelli, sustentando ainda que nenhum técnico ou empregado da 

empresa requerida acompanhou a aplicação dos produtos adquiridos, 
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sendo que as orientações foram todas expressas no receituário 

agrônomo.

 Assim, aduziu que não há provas de que a alegada frustração da safra 

foi em decorrência da aplicação do herbicida Nufuron, bem como não há 

provas dos alegados danos, o que retira o dever da parte requerida em 

indenizar a parte autora.

 Também sustentou que inexiste o dever de indenizar a parte autora por 

danos morais.

 Pugnou pela improcedência da ação, com a revogação da gratuidade da 

justiça e condenação da parte autora em litigância de má-fé, por ter 

declarado ter direito ao benefício da justiça gratuita.

 Instruiu a contestação com os documentos de fls. 70/92.

 A parte requerida apresentou reconvenção às fls. 93/95, pugnando pela 

condenação da reconvinda ao pagamento da dívida representada pelos 

cheques de fls. 100, devidamente atualizado pelo índice do INPC e juros de 

1% ao mês, contados da data do vencimento da obrigação até a data do 

efetivo pagamento.

 Instruiu a reconvenção com os documentos de fls. 96/104.

 A parte requerida, às fls. 109, requereu a juntada dos documentos de fls. 

110/112.

 A contestação foi impugnada às fls. 114/128, oportunidade em que vieram 

os documentos de fls. 129/137.

 A parte autora/reconvinda apresentou contestação à reconvenção às fls. 

138/142, alegando, preliminarmente, irregularidade na representação da 

reconvinte, pois não juntou cópia do contrato social e suas últimas 

alterações.

 No mérito, sustentou que a reconvinte não observou o prazo para a 

apresentação dos cheques, prevista no art. 33 da Lei n.º 7.357/85, tendo, 

assim, operado a decadência. Ademais, alegou que a reconvenção não foi 

instruída com o demonstrativo de débito atualizado. Requereu a 

improcedência da reconvenção.

 Às fls. 143 foi determinada a intimação das partes para informar quanto à 

existência de provas a produzir. A parte autora informou às fls. 144/145 o 

interesse em produzir prova oral. A parte requerida, às fls. 146, requereu 

o julgamento antecipado da lide.

 O processo foi saneado às fls. 147, sendo que a impugnação à 

gratuidade da justiça não foi apreciado, em razão de não ter sido arguida 

pelo meio processual adequado. Foi deferida a produção de prova 

testemunhal.

 Às fls. 176 foi declarado intempestivo o rol de testemunhas apresentado 

às fls. 167 pela parte autora.

 Às fls. 192/194 foi colhido o depoimento da testemunha Cassio Rodrigo 

Chiapinotto, por carta precatória.

 Às fls. 196/198 foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

em que foi colhido o depoimento pessoal das partes, bem como ouvido o 

informante José Humberto Morelli e a testemunha Fernando Patrich Dal 

Castel.

Às fls. 210/214 foi determinada a intimação da parte requerida/reconvinte 

para regularizar sua representação processual. Em seguida, 

determinou-se a intimação das partes para apresentarem razões finais 

escritas.

Às fls. 219/239 a parte requerida/reconvinte regularizou sua 

representação processual e às fls. 242/247 apresentou suas razões 

finais.

 Às fls. 248/255 a parte autora/reconvinda apresentou razões finais.

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Não havendo outras questões prejudiciais a serem decididas, já que a 

irregularidade de representação da parte requerida foi sanada às fls. 

219/239, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988, cumprindo-me anotar que irei decidir 

primeiro a lide principal para depois apreciar a reconvenção.

A parte autora pretende a condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais e materiais por ela experimentados em 

razão da suposta perda de 38,14 hectares de lavoura de arroz, referente 

à safra 2012/2013, em decorrência da suposta conduta negligente e 

imprudente da requerida em recomendar a aplicação do produto conhecido 

como “Nufuron – metsulfurom-methyl”.

Na decisão de fls. 42/43 foi reconhecida a existência de relação de 

consumo entre as partes, sendo deferida a inversão do ônus da prova.

 Assim, muito embora a parte requerida tenha sustentado em sua 

contestação a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

afirmando que a parte autora não é a destinatária final, com o que este 

magistrado inclusive concorda, fato é que não houve a interposição de 

recurso contra referida decisão, tendo, portanto, operada a preclusão 

quanto a esta questão.

Logo, uma vez operada a preclusão, não é mais permitida a discussão 

pelas partes acerca de questões já decididas, conforme preceitua o art. 

507 do Código de Processo Civil:

 “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já 

decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

 Dessa forma, a suposta responsabilidade da parte requerida pelos 

alegados danos experimentados pela parte autora deve ser analisada sob 

o prima da teoria objetiva, já que o Código de Defesa do Consumidor 

estabeleceu a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos 

advindos dos defeitos de seus produtos e serviços.

Assim, o dever de indenizar nasce do nexo de causalidade existente entre 

o consumidor, o produto e/ou serviço e o dano efetivamente ocorrido, 

sendo desnecessária a aferição de culpa ou dolo do fornecedor.

No caso em testilha, restou incontroverso nos autos que a parte autora 

adquiriu da parte requerida o produto “Nufuron – metsulfurom-methyl” e 

que, após seu uso, causou fitotoxidez na planta e acarretou na perda de 

38,14 hectares de lavoura de arroz.

 Por outro lado, a controvérsia cinge-se no fato da parte requerida ter ou 

não indicado a aplicação do produto fora do estágio permitido, pois 

conforme foi destacado pela parte autora, o recomendado é a aplicação 

do produto quando as ervas daninhas estiverem no estágio de 2 a 4 

folhas e quando a cultura estiver entre 10 e 30 dias após a emergência 

(70% das plantas emergidas), conforme também se extrai da receita 

agronômica do produto (fls. 33).

Assim, cumpre-me analisar a existência de nexo de causalidade entre a 

conduta atribuída à parte requerida e o prejuízo alegado pela parte autora, 

razão pela qual passo a apreciar as provas produzidas.

A parte autora Lorrane Maria Campos Morelli prestou depoimento pessoal, 

esclarecendo que ela e seu pai cultivavam conjuntamente a área, sendo 

que após o plantio, perceberam que precisavam de assistência. Assim, 

relatou que foi chamado o agrônomo Cassio que visitou o local e indicou o 

uso do produto Nufuron.

Informou que adquiriu o produto da empresa requerida, sendo que também 

lhe foi oferecida a assistência técnica.

Relatou que o produto foi aplicado da forma que o agrônomo recomendou, 

o qual indicou 3,3 g ou mg por hectare. Que após a aplicação, constataram 

que as folhas estavam amarelando, que algo não estava certo.

 Contou que entraram em contato com o agrônomo, sendo que ele 

compareceu no local e disse que era normal, que podia acontecer, mas 

que a planta iria retomar o crescimento. Porém, isso não aconteceu.

Esclareceu que o restante da lavoura que não aplicou o produto teve 

produtividade normal, já a área em que foi aplicado o produto, cerca de 40 

hectares, foi perdido tudo, sequer foi colhido.

 Relatou que os produtos adquiridos foram pagos com cheques, emitidos 

por seu pai. Porém, depois eles foram sustados.

O Sr. Jose Humberto Morelli, genitor da parte autora, foi ouvido na 

qualidade de informante, tendo relatado que foi ele quem comprou o 

produto e pagou com seu cheque.

 Relatou que tinha pouco conhecimento de plantio de lavoura, era o 

terceiro ano que plantava e comunicou a requerida que estava saindo 

muito mato na lavoura, tendo eles receitado esse produto.

Contou que o agrônomo, chamado Cassio, foi no local, viu a lavoura, fez 

todos os procedimentos, mas a lavoura do arroz já estava em fase 

adiantada e somente depois que aplicou o produto, ficou sabendo que ele 

deve ser aplicado quando o arroz ainda estivesse em menor porte.

 Explicou que quando o agrônomo esteve na lavoura o arroz estava 

emborrachando, para soltar cacho.

 Informou que comunicou o engenheiro agrônomo Cassio, ele foi até o local 

lá e disse que acontecia isso mesmo, que o produto causava esse stress 

na planta, mas recuperaria, porém, esperou uma semana e não passou, 

assim, chamou o engenheiro novamente, tendo ele dito que ia recuperar, o 

que não aconteceu.

 Relatou que a área de aproximadamente 40 hectares que aplicou o 

produto, não deu nem para colher.

 Aduziu que a empresa fornece assistência técnica e que o agrônomo 

recomendou a aplicação de 4g por hectare. Contou que o agrônomo 
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esteve na lavoura regulando o pulverizador para a aplicação e que falou 

que deveria usar 100 litros de água por hectare para fazer a calda.

O senhor Luiz Cesar Borello, sócio-proprietário da empresa Requerida 

Agripar Comercio e Representações de defensivos Ltda informou, em seu 

depoimento pessoal, que segundo o relato do gerente que atendeu o pai 

dela, ele foi até o estabelecimento a procura de produtos para a cultura do 

arroz.

Alegou que foram apresentados para o genitor da parte autora os 

produtos que tinham na empresa, afirmando que o produto que a 

Requerente alega que deu o problema era o produto que ele queria, tendo 

sido, então, realizada a venda, seguindo as normas, com a entrega 

receituário.

 Relatou que o herbicida que a parte autora alega que deu problema é um 

produto usado na fase inicial da cultura e, segundo até o relato do 

agrônomo que foi fazer a visita, foi usado no tempo errado.

 Contou que o Cássio, agrônomo que trabalhava no setor de vendas, foi 

até a lavoura e constatou que o mato já estava fora do estágio e talvez 

por conta disso deve ter sido usado uma dosagem maior do que a 

recomendada e isso poderia causar uma fitotoxidez.

 Ressaltou que o agrônomo se deslocou até a lavoura porque foi 

requerido, pois haviam dito que o produto havia dado problema, então ele 

foi até o local para constatar isso. Ele não foi lá para receitar nenhum 

produto, apenas para ver se uso do produto havia sido feito de acordo 

com o recomendado. Contudo, não soube informar se o engenheiro foi na 

lavoura antes de vender o produto.

 Esclareceu que somente tem comércio, não presta assessoria e 

assistência técnica. Não tem responsabilidade técnica sobre a lavoura.

Contou que o pagamento dos produtos foi realizado por meio de dois 

cheques e no momento em que foram apresentar os cheques, 

constataram que estavam sustados. Assim, relatou que tirou um extrato 

no Serasa e constatou que sustar cheques era uma prática comum do pai 

da autora.

 Informou que o receituário acompanha o produto e nele vem especificado 

o modo de usar, dosagem etc., inclusive as ervas daninhas que o produto 

combate e que a dosagem recomendada é 3,3g por hectares, para folhas 

largas, sendo indicada a aplicação antes do emborrachamento do arroz.

A testemunha Fernando Patrich Dal Castel, na época Gerente da empresa 

requerida Agripar, declarou que o pai da autora foi até a empresa para 

adquirir alguns produtos para a cultura de arroz, dentre eles clincher, 

nufuron, óleo e outros.

 Relatou que nunca esteve na área da parte autora, mas acredita que o 

funcionário Cássio, que trabalhava no setor de vendas, esteve no local 

uma vez.

 Salientou que o Sr. Cássio é engenheiro agrônomo e trabalhava na 

empresa como vendedor, mas não prestava assistência, apenas realizava 

as vendas, esclarecendo que a empresa é apenas de revenda e que 

existem outras empresas especializadas em consultoria.

 Relatou que era de praxe a empresa requerida fazer visitas pós-vendas e 

pré-vendas, mas não faz assessoria. Alegou que acredita que a 

quantidade de produtos adquiridos não foi o engenheiro agrônomo quem 

recomendou, esclarecendo ainda que o produto sai da empresa com o 

receituário.

 A testemunha Cassio Rodrigo Chiapinoto, engenheiro agrônomo que na 

época dos fatos trabalhava na empresa requerida, declarou que fazia 

parte do setor de vendas e que realizou a venda do produto à parte 

autora, ressaltando que as orientações de uso do produto constavam no 

receituário do produto.

Relatou que a empresa não prestava serviços de assistência. Porém, 

afirmou que acompanhava as aplicações de produtos quando era 

necessário.

Alegou que viu a lavoura da parte autora e que ela estava muito boa, 

porém, em razão de mau uso do produto, acabou causando danos 

parciais na lavoura.

 Esclareceu que esse produto se encontra no mercado há muitos anos e 

não tiveram outras reclamações. Porém, o produto deve ser aplicado nas 

horas adequadas, no momento adequado da cultura, pois a aplicação fora 

do período pode acarretar danos, informando, ainda, que acredita que a 

parte autora não tinha acompanhamento técnico para a lavoura.

Este é o cenário probatório, sendo do meu convencimento, após sua 

análise, que a parte requerida logrou êxito em comprovar que não 

prestava serviços de assessoria agrícola, trabalhando apenas no ramo de 

revenda de defensivos agrícolas e outros, conforme também se extrai do 

objeto social da pessoa jurídica (contrato social de fls. 220/237).

Comprovou-se que a parte requerida procedeu à venda de produto para 

combater ervas daninhas em lavoura de arroz, que era o problema que o 

Sr. José Humberto Morelli relatou que estava enfrentando em sua lavoura 

de arroz, tendo sido por ele adquirido o produto “Nufuron – 

metsulfurom-methyl”, o qual foi acompanhado do receituário, inclusive 

juntado pela parte autora às fls. 33/34.

Conforme consta do receituário, referido produto é indicado para o 

controle de plantas daninhas na cultura do arroz. Portanto, o produto 

vendido pela parte requerida era indicado para a finalidade almejada pela 

parte autora, bem como foi constatado que foi indicada a dosagem correta 

do produto, qual seja, 3,3 gramas por hectares.

No referido receituário existem ainda informações quanto à descrição do 

produto, a dosagem recomendada por hectares, a quantidade de litros de 

calda, o modo e época de aplicação, precauções de uso e outras 

orientações, ou seja, quando da venda do produto, a parte autora recebeu 

por escrito todas as orientações necessárias para aplicação segura e 

eficaz do produto.

Portanto, a parte requerida comprovou que a venda do produto Nufuron foi 

realizada com as cautelas necessárias.

Por outro lado, a parte autora não comprovou sua alegação de que o 

engenheiro agrônomo Cassio Rodrigo Chiapinoto, funcionário da requerida 

na época dos fatos, lhe prestava assistência técnica e que teria visitado a 

lavoura antes de indicar a aplicação do Nufuron e orientado a aplicação do 

produto de forma errônea, em razão do estágio avançado que plantação 

se encontrava, ônus que competia à parte autora, por se tratar de fato 

constitutivo de seu direito.

 Neste aspecto, ressalto que a inversão do ônus da prova não transfere à 

parte adversa o ônus integral da prova, devendo a parte autora 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

 Em outras palavras, apesar do Código de Defesa do Consumidor facilitar 

a atuação do consumidor em juízo, invertendo o ônus da prova, não 

significa que o consumidor esteja dispensado de produzir provas. A regra 

continua a mesma, ou seja, o consumidor, enquanto autor de ação de 

indenização deverá comprovar a ocorrência do dano e a relação deste 

com o produto ou serviço.

 No caso em apreço, não houve a comprovação da relação de 

causalidade entre o dano experimentado pela parte autora e a venda do 

produto pela parte requerida, justamente porque não foi comprovado que o 

engenheiro agrônomo Cassio vistoriou a lavoura antes vender o produto 

Nufuron, constatando previamente que a planta já havia ultrapassado o 

estágio recomendado para a aplicação do produto.

 Portanto, não há como se reconhecer a responsabilidade da requerida 

pelos danos materiais e morais pleiteados na inicial, razão pela qual, a 

ação de indenização merece ser julgada improcedente.

 Quanto à reconvenção, verifico que a parte reconvinte/requerida pleiteia 

a condenação da parte reconvinda/autora ao pagamento dos cheques nº 

000373, de R$ 16.670,00, e nº 900033, de R$ 15.027,40, dados em 

pagamento pelos produtos descritos nas notas fiscais nº 2468 e nº 2690.

 Inicialmente, registro que a irregularidade da representação da parte 

reconvinte foi sanada às fls. 219/239, uma vez que foi juntado o contrato 

social e alterações.

 Pois bem. A alegação da parte reconvinda de que a parte reconvinte 

perdeu o direito aos créditos descritos nos cheques, por tê-los 

apresentados fora do prazo previsto no art. 33 da Lei nº 7.357/85, não 

merece prosperar, pois esse fato não apresenta qualquer óbice para se 

buscar o recebimento do valor, devendo apenas ser observado o prazo 

prescricional.

 Aliás, o STF já editou súmula nesse sentido. Vejamos:

 “Súmula 600: Cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, 

ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde 

que não prescrita a ação cambiária”.

 No caso em apreço, o cheque nº 000373 de R$ 16.670,00 foi emitido em 

01/12/2012 e o cheque nº 900033 de R$ 15.027,40 em 08/01/2013, sendo 

que a reconvenção foi apresentada em 16/07/2013, ou seja, dentro do 

prazo prescricional para a ação cambial.

 Outrossim, mostra-se irrelevante a discussão acerca da ausêcia de 

planilha de atualização de débito, por não se tratar de ação de execução, 

o que afasta a incidênca do art. 614, inciso II, do Código de Processo Civil 

de 1973, razão pela qual resta igualmente refutada essa alegação da 

parte reconvinda.

Portanto, diante da não comprovação da falha na prestação dos serviços 
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pela reconvinte, não pode a parte reconvinda se eximir do pagamento dos 

produtos adquiridos, representados pelos cheques nº 000373 e nº 

900033, sob pena de ofensa ao consagrado princípio que veda o 

enriquecimento sem causa, razão pela qual impõe-se a procedência da 

reconvenção.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

 Proferindo julgamento conjunto, julgo procedente o pedido formulado a 

reconvenção, condenando a reconvinda/autora ao pagamento do valor de 

R$ 31.697,40 (trinta e um mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta 

centavos).

 A correção monetária deverá incidir a partir da data de emissão 

estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, 

conforme tese firmada pelo STJ no Recurso Especial nº 1.556.834 - SP 

(2015/0239877-3):

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A 

CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. 

DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, 

DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não 

provido”. (Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 22/06/2016. Publicado em: 

10/08/2016).

 Condeno a reconvinda ao pagamento de custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação na reconvenção, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155733 Nr: 4350-29.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORRANE MARIA CAMPOS MORELLI BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 155733.

 Natureza: Indenização/Reconvenção de cobrança.

 Requerente: Lorrane Maria Campos Morelli Batista.

 Requerido: Agripar Com. e Rep. de Defensivos Ltda.

 Reconvinte: Agripar Com. e Rep. de Defensivos Ltda.

 Reconvindo: Lorrane Maria Campos Morelli Batista.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com 

pedido de antecipação de tutela ajuizada em 24 de maio de 2013 por 

Lorrane Maria Campos Morelli Batista em face de Agripar Comércio e 

Representações de Defensivos Ltda, ambos qualificados nos autos.

 Em síntese, a parte autora relatou que é proprietária de uma pequena área 

rural, denominada Sítio Reino Encantado, tendo cultivado, na safra de 

2012/2013, a área de 98.1425 hectares de arroz, informando ainda que 

possui parceria agrícola com seu genitor, José Humberto Morelli, que lhe 

auxilia na condução da lavoura.

 Informou que buscou assistência técnica da parte requerida, tendo 

adquirido diversos defensivos para que fossem aplicados na lavoura de 

arroz.

 Contou que em meados do mês de janeiro do ano 2013, recebeu a visita 

de técnico da parte requerida, ocasião em que foi constatada a presença 

de ervas daninhas de folhas largas, tendo sido recomendada, pelo 

engenheiro agrônomo da parte requerida, a aplicação herbicida 

pós-emergente sistêmico seletivo, conhecido como “Nufuron – 

metsulfurom-methyl”.

 Informou que, de acordo com a recomendação técnica, realizou a 

aplicação do produto com pulverizador, observando a dosagem do 

produto comercial e volume da calda indicada pelo técnico da parte 

requerida. Porém, alguns dias depois, observou que as plantas 

apresentavam sintomas de fitotoxidez, com folhas queimadas, 

encarquilhadas e crescimento paralisado.

 Assim, aduziu que solicitou vistoria do assistente técnico da parte 

requerida, ocasião em que foi informado que seria um stress passageiro 

da planta, passível de recuperação. Porém, relatou que isso não ocorreu, 

pois o desenvolvimento das plantas daqueles talhões foi irregular, 

amareladas e com porte reduzido, diferentemente do restante da área de 

59,6285 que não foi aplicado o produto.

 Alegou que a surpresa maior foi no momento da colheita, quando 

constatou que os grãos eram totalmente chochos, sem peso, não 

apresentando qualquer valor comercial, tornando-se imprestáveis para 

qualquer uso.

 Enfatizou que a parte requerida alega que a causa do evento deva ser 

outra, não assumindo qualquer responsabilidade sobre o prejuízo sofrido.

 Registrou que nas duas safras anteriores, a produtividade da sua lavoura 

foi em torno de 60 sacos/hectares, sustentando que esperava a mesma 

produtividade dos anos anteriores.

 Afirmou que auferiu prejuízo de aproximadamente 2.288,40 sacos/60 Kg 

de arroz em casca, tipo 1, o que corresponde a R$ 91.536,00 (noventa e 

um mil quinhentos e trinta e seis reais).

 Relatou que deixou em caução junto à parte requerida, dois cheques para 

pagamento dos produtos, sendo um no valor de R$ 16.670,00 e outro no 

valor de R$ 15.027,40, situação que está lhe causando angústia, pois em 

decorrência da frustração parcial da safra, não possui condições de 

arcar com o pagamento dos cheques, afirmando que a parte requerida já 

manifestou intenção de protestar referidas cártulas.

 Por conta desses fatos, requereu a condenação da parte requerida ao 

pagamento de danos materiais na importância de R$ 91.536,00, bem como 

em indenização por danos morais, no montante de R$ 30.000,00.

 Pugnou pela inversão do ônus da prova e pela concessão da gratuidade 

da justiça.

 Requereu concessão de antecipação da tutela, inaudita altera pars, para 

que a parte requerida se abstenha de protestar os cheques dado em 

caução e de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

 Pugnou ainda que a parte requerida apresente em juízo as cártulas para 

que sejam quitadas, deduzindo-se o valor da condenação.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 20/41.

 A inicial foi recebida às fls. 42, oportunidade em que foi deferido o pedido 

de antecipação de tutela, para que a parte requerida se abstenha de 

incluir o nome da parte autora aos órgãos de proteção ao crédito, com 

relação às dívidas oriundas dos fatos discutidos nos autos, sob pena de 

multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite do valor da causa.

 Por outro lado, foi indeferido o pedido de tutela antecipada para que a 

parte requerida se abstenha de promover a cobrança ou negativação do 

cheque em nome de terceiro supostamente dado em caução, por não 

estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão.

 Foi ainda deferida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor e concedida a gratuidade da gratuita.

 Devidamente citada (fls. 44v), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 45/68, impugnando, preliminarmente, a concessão da gratuidade da 

justiça à parte autora, por não ser hipossuficiente.

 No mérito, a parte requerida asseverou que exerce a atividade 

empresarial de vendas de produtos veterinários e insumos agrícolas, não 

realizando projetos de financiamentos e prestação de serviços de 

consultoria rural, se limitando a vender produtos agropecuários.

 Alegou que no dia 01/12/2012, o Sr. José Humberto Morelli compareceu 

na empresa requerida para cotar preços de insumos agrícolas para a sua 

lavoura no Assentamento Antônio Conselheiro, na zona rural de Tangará 

da Serra, sendo que após negociações, foi ajustado o valor de R$ 
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15.027,40 pelo pagamento dos produtos, tendo realizado o pagamento 

com cheque pós-datado para o dia 30/03/2012.

 Informou que foi emitida nota fiscal dos produtos em nome da parte 

autora, filha de José Humberto Morelli, em razão de estar legalizando a 

área em nome dela, junto ao INCRA.

 Relatou que no dia 04/01/2013, o Sr. José Humberto Morelli retornou à 

empresa requerida para cotar preços de outros produtos, entre eles 

herbicidas para o controle de ervas daninhas na sua lavoura de arroz, 

ocasião em que lhe foram apresentadas as opções de produtos e preços.

 Sustentou que naquela ocasião, José Humberto Morelli também realizou 

cotações de outros produtos, inclusive em outras empresas, porém, 

decidiu pela aquisição de meio litro de Nufuron, no valor de R$ 451,00, 

afirmando que, ao contrário do que alegou a parte autora, referido produto 

possui menor custo por hectare do que herbicida a base de 2,4-D.

 Assim, relatou que no dia 08/01/2013 o Sr. José Humberto Morelli optou 

em adquirir o produto Nufuron, que tem recomendação técnica, baseada 

em liberação pelo MAPA (Ministério da Agricultura) que, se aplicada na 

dosagem correta, é um produto seletivo e não causa fitotoxidez no arroz.

 Informou que os produtos adquiridos nessa oportunidade (NF n.º 2690), 

também foram pagos com cheque pós-datado para o dia 30/04/2013, 

sendo a nota fiscal emitida em nome da parte autora.

 Assim, afirmou que, ao contrário do que alegou a parte autora, os 

cheques não foram dados em caução, mas sim como forma de pagamento 

pelos produtos adquiridos.

 Asseverou que, posteriormente, o Sr. José Humberto Morelli compareceu 

na empresa requerida relatando que, devido à irregularidade pluviométrica 

dos meses de dezembro/2012 e janeiro/2013, houve uma queda de 

produção na cultura do arroz e pediu para que os cheques fossem 

cobrados somente no início do mês de maio.

 Relatou que ao apresentar os cheques para pagamento, constatou que 

eles haviam sido sustados pelo motivo 21 (desacordo comercial), sendo 

que alguns dias depois, o vendedor Cássio recebeu uma carta-notificação 

da parte autora, com a falsa alegação de que houve perda total da lavoura 

por fitotoxidez pelo produto recomendado pela empresa requerida.

 Sustentou a inexistência de relação de consumo, em razão da parte 

autora não ser consumidora final, assim, aduziu ser inaplicável a inversão 

do ônus da prova.

 Afirmou que não houve negligência da empresa requerida, pois a opção 

em adquirir o herbicida Nufuron foi do genitor da parte autora, Sr. José 

Humberto Morelli, sustentando ainda que nenhum técnico ou empregado da 

empresa requerida acompanhou a aplicação dos produtos adquiridos, 

sendo que as orientações foram todas expressas no receituário 

agrônomo.

 Assim, aduziu que não há provas de que a alegada frustração da safra 

foi em decorrência da aplicação do herbicida Nufuron, bem como não há 

provas dos alegados danos, o que retira o dever da parte requerida em 

indenizar a parte autora.

 Também sustentou que inexiste o dever de indenizar a parte autora por 

danos morais.

 Pugnou pela improcedência da ação, com a revogação da gratuidade da 

justiça e condenação da parte autora em litigância de má-fé, por ter 

declarado ter direito ao benefício da justiça gratuita.

 Instruiu a contestação com os documentos de fls. 70/92.

 A parte requerida apresentou reconvenção às fls. 93/95, pugnando pela 

condenação da reconvinda ao pagamento da dívida representada pelos 

cheques de fls. 100, devidamente atualizado pelo índice do INPC e juros de 

1% ao mês, contados da data do vencimento da obrigação até a data do 

efetivo pagamento.

 Instruiu a reconvenção com os documentos de fls. 96/104.

 A parte requerida, às fls. 109, requereu a juntada dos documentos de fls. 

110/112.

 A contestação foi impugnada às fls. 114/128, oportunidade em que vieram 

os documentos de fls. 129/137.

 A parte autora/reconvinda apresentou contestação à reconvenção às fls. 

138/142, alegando, preliminarmente, irregularidade na representação da 

reconvinte, pois não juntou cópia do contrato social e suas últimas 

alterações.

 No mérito, sustentou que a reconvinte não observou o prazo para a 

apresentação dos cheques, prevista no art. 33 da Lei n.º 7.357/85, tendo, 

assim, operado a decadência. Ademais, alegou que a reconvenção não foi 

instruída com o demonstrativo de débito atualizado. Requereu a 

improcedência da reconvenção.

 Às fls. 143 foi determinada a intimação das partes para informar quanto à 

existência de provas a produzir. A parte autora informou às fls. 144/145 o 

interesse em produzir prova oral. A parte requerida, às fls. 146, requereu 

o julgamento antecipado da lide.

 O processo foi saneado às fls. 147, sendo que a impugnação à 

gratuidade da justiça não foi apreciado, em razão de não ter sido arguida 

pelo meio processual adequado. Foi deferida a produção de prova 

testemunhal.

 Às fls. 176 foi declarado intempestivo o rol de testemunhas apresentado 

às fls. 167 pela parte autora.

 Às fls. 192/194 foi colhido o depoimento da testemunha Cassio Rodrigo 

Chiapinotto, por carta precatória.

 Às fls. 196/198 foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

em que foi colhido o depoimento pessoal das partes, bem como ouvido o 

informante José Humberto Morelli e a testemunha Fernando Patrich Dal 

Castel.

Às fls. 210/214 foi determinada a intimação da parte requerida/reconvinte 

para regularizar sua representação processual. Em seguida, 

determinou-se a intimação das partes para apresentarem razões finais 

escritas.

Às fls. 219/239 a parte requerida/reconvinte regularizou sua 

representação processual e às fls. 242/247 apresentou suas razões 

finais.

 Às fls. 248/255 a parte autora/reconvinda apresentou razões finais.

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Não havendo outras questões prejudiciais a serem decididas, já que a 

irregularidade de representação da parte requerida foi sanada às fls. 

219/239, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988, cumprindo-me anotar que irei decidir 

primeiro a lide principal para depois apreciar a reconvenção.

A parte autora pretende a condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais e materiais por ela experimentados em 

razão da suposta perda de 38,14 hectares de lavoura de arroz, referente 

à safra 2012/2013, em decorrência da suposta conduta negligente e 

imprudente da requerida em recomendar a aplicação do produto conhecido 

como “Nufuron – metsulfurom-methyl”.

Na decisão de fls. 42/43 foi reconhecida a existência de relação de 

consumo entre as partes, sendo deferida a inversão do ônus da prova.

 Assim, muito embora a parte requerida tenha sustentado em sua 

contestação a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

afirmando que a parte autora não é a destinatária final, com o que este 

magistrado inclusive concorda, fato é que não houve a interposição de 

recurso contra referida decisão, tendo, portanto, operada a preclusão 

quanto a esta questão.

Logo, uma vez operada a preclusão, não é mais permitida a discussão 

pelas partes acerca de questões já decididas, conforme preceitua o art. 

507 do Código de Processo Civil:

 “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já 

decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

 Dessa forma, a suposta responsabilidade da parte requerida pelos 

alegados danos experimentados pela parte autora deve ser analisada sob 

o prima da teoria objetiva, já que o Código de Defesa do Consumidor 

estabeleceu a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos 

advindos dos defeitos de seus produtos e serviços.

Assim, o dever de indenizar nasce do nexo de causalidade existente entre 

o consumidor, o produto e/ou serviço e o dano efetivamente ocorrido, 

sendo desnecessária a aferição de culpa ou dolo do fornecedor.

No caso em testilha, restou incontroverso nos autos que a parte autora 

adquiriu da parte requerida o produto “Nufuron – metsulfurom-methyl” e 

que, após seu uso, causou fitotoxidez na planta e acarretou na perda de 

38,14 hectares de lavoura de arroz.

 Por outro lado, a controvérsia cinge-se no fato da parte requerida ter ou 

não indicado a aplicação do produto fora do estágio permitido, pois 

conforme foi destacado pela parte autora, o recomendado é a aplicação 

do produto quando as ervas daninhas estiverem no estágio de 2 a 4 

folhas e quando a cultura estiver entre 10 e 30 dias após a emergência 

(70% das plantas emergidas), conforme também se extrai da receita 

agronômica do produto (fls. 33).

Assim, cumpre-me analisar a existência de nexo de causalidade entre a 
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conduta atribuída à parte requerida e o prejuízo alegado pela parte autora, 

razão pela qual passo a apreciar as provas produzidas.

A parte autora Lorrane Maria Campos Morelli prestou depoimento pessoal, 

esclarecendo que ela e seu pai cultivavam conjuntamente a área, sendo 

que após o plantio, perceberam que precisavam de assistência. Assim, 

relatou que foi chamado o agrônomo Cassio que visitou o local e indicou o 

uso do produto Nufuron.

Informou que adquiriu o produto da empresa requerida, sendo que também 

lhe foi oferecida a assistência técnica.

Relatou que o produto foi aplicado da forma que o agrônomo recomendou, 

o qual indicou 3,3 g ou mg por hectare. Que após a aplicação, constataram 

que as folhas estavam amarelando, que algo não estava certo.

 Contou que entraram em contato com o agrônomo, sendo que ele 

compareceu no local e disse que era normal, que podia acontecer, mas 

que a planta iria retomar o crescimento. Porém, isso não aconteceu.

Esclareceu que o restante da lavoura que não aplicou o produto teve 

produtividade normal, já a área em que foi aplicado o produto, cerca de 40 

hectares, foi perdido tudo, sequer foi colhido.

 Relatou que os produtos adquiridos foram pagos com cheques, emitidos 

por seu pai. Porém, depois eles foram sustados.

O Sr. Jose Humberto Morelli, genitor da parte autora, foi ouvido na 

qualidade de informante, tendo relatado que foi ele quem comprou o 

produto e pagou com seu cheque.

 Relatou que tinha pouco conhecimento de plantio de lavoura, era o 

terceiro ano que plantava e comunicou a requerida que estava saindo 

muito mato na lavoura, tendo eles receitado esse produto.

Contou que o agrônomo, chamado Cassio, foi no local, viu a lavoura, fez 

todos os procedimentos, mas a lavoura do arroz já estava em fase 

adiantada e somente depois que aplicou o produto, ficou sabendo que ele 

deve ser aplicado quando o arroz ainda estivesse em menor porte.

 Explicou que quando o agrônomo esteve na lavoura o arroz estava 

emborrachando, para soltar cacho.

 Informou que comunicou o engenheiro agrônomo Cassio, ele foi até o local 

lá e disse que acontecia isso mesmo, que o produto causava esse stress 

na planta, mas recuperaria, porém, esperou uma semana e não passou, 

assim, chamou o engenheiro novamente, tendo ele dito que ia recuperar, o 

que não aconteceu.

 Relatou que a área de aproximadamente 40 hectares que aplicou o 

produto, não deu nem para colher.

 Aduziu que a empresa fornece assistência técnica e que o agrônomo 

recomendou a aplicação de 4g por hectare. Contou que o agrônomo 

esteve na lavoura regulando o pulverizador para a aplicação e que falou 

que deveria usar 100 litros de água por hectare para fazer a calda.

O senhor Luiz Cesar Borello, sócio-proprietário da empresa Requerida 

Agripar Comercio e Representações de defensivos Ltda informou, em seu 

depoimento pessoal, que segundo o relato do gerente que atendeu o pai 

dela, ele foi até o estabelecimento a procura de produtos para a cultura do 

arroz.

Alegou que foram apresentados para o genitor da parte autora os 

produtos que tinham na empresa, afirmando que o produto que a 

Requerente alega que deu o problema era o produto que ele queria, tendo 

sido, então, realizada a venda, seguindo as normas, com a entrega 

receituário.

 Relatou que o herbicida que a parte autora alega que deu problema é um 

produto usado na fase inicial da cultura e, segundo até o relato do 

agrônomo que foi fazer a visita, foi usado no tempo errado.

 Contou que o Cássio, agrônomo que trabalhava no setor de vendas, foi 

até a lavoura e constatou que o mato já estava fora do estágio e talvez 

por conta disso deve ter sido usado uma dosagem maior do que a 

recomendada e isso poderia causar uma fitotoxidez.

 Ressaltou que o agrônomo se deslocou até a lavoura porque foi 

requerido, pois haviam dito que o produto havia dado problema, então ele 

foi até o local para constatar isso. Ele não foi lá para receitar nenhum 

produto, apenas para ver se uso do produto havia sido feito de acordo 

com o recomendado. Contudo, não soube informar se o engenheiro foi na 

lavoura antes de vender o produto.

 Esclareceu que somente tem comércio, não presta assessoria e 

assistência técnica. Não tem responsabilidade técnica sobre a lavoura.

Contou que o pagamento dos produtos foi realizado por meio de dois 

cheques e no momento em que foram apresentar os cheques, 

constataram que estavam sustados. Assim, relatou que tirou um extrato 

no Serasa e constatou que sustar cheques era uma prática comum do pai 

da autora.

 Informou que o receituário acompanha o produto e nele vem especificado 

o modo de usar, dosagem etc., inclusive as ervas daninhas que o produto 

combate e que a dosagem recomendada é 3,3g por hectares, para folhas 

largas, sendo indicada a aplicação antes do emborrachamento do arroz.

A testemunha Fernando Patrich Dal Castel, na época Gerente da empresa 

requerida Agripar, declarou que o pai da autora foi até a empresa para 

adquirir alguns produtos para a cultura de arroz, dentre eles clincher, 

nufuron, óleo e outros.

 Relatou que nunca esteve na área da parte autora, mas acredita que o 

funcionário Cássio, que trabalhava no setor de vendas, esteve no local 

uma vez.

 Salientou que o Sr. Cássio é engenheiro agrônomo e trabalhava na 

empresa como vendedor, mas não prestava assistência, apenas realizava 

as vendas, esclarecendo que a empresa é apenas de revenda e que 

existem outras empresas especializadas em consultoria.

 Relatou que era de praxe a empresa requerida fazer visitas pós-vendas e 

pré-vendas, mas não faz assessoria. Alegou que acredita que a 

quantidade de produtos adquiridos não foi o engenheiro agrônomo quem 

recomendou, esclarecendo ainda que o produto sai da empresa com o 

receituário.

 A testemunha Cassio Rodrigo Chiapinoto, engenheiro agrônomo que na 

época dos fatos trabalhava na empresa requerida, declarou que fazia 

parte do setor de vendas e que realizou a venda do produto à parte 

autora, ressaltando que as orientações de uso do produto constavam no 

receituário do produto.

Relatou que a empresa não prestava serviços de assistência. Porém, 

afirmou que acompanhava as aplicações de produtos quando era 

necessário.

Alegou que viu a lavoura da parte autora e que ela estava muito boa, 

porém, em razão de mau uso do produto, acabou causando danos 

parciais na lavoura.

 Esclareceu que esse produto se encontra no mercado há muitos anos e 

não tiveram outras reclamações. Porém, o produto deve ser aplicado nas 

horas adequadas, no momento adequado da cultura, pois a aplicação fora 

do período pode acarretar danos, informando, ainda, que acredita que a 

parte autora não tinha acompanhamento técnico para a lavoura.

Este é o cenário probatório, sendo do meu convencimento, após sua 

análise, que a parte requerida logrou êxito em comprovar que não 

prestava serviços de assessoria agrícola, trabalhando apenas no ramo de 

revenda de defensivos agrícolas e outros, conforme também se extrai do 

objeto social da pessoa jurídica (contrato social de fls. 220/237).

Comprovou-se que a parte requerida procedeu à venda de produto para 

combater ervas daninhas em lavoura de arroz, que era o problema que o 

Sr. José Humberto Morelli relatou que estava enfrentando em sua lavoura 

de arroz, tendo sido por ele adquirido o produto “Nufuron – 

metsulfurom-methyl”, o qual foi acompanhado do receituário, inclusive 

juntado pela parte autora às fls. 33/34.

Conforme consta do receituário, referido produto é indicado para o 

controle de plantas daninhas na cultura do arroz. Portanto, o produto 

vendido pela parte requerida era indicado para a finalidade almejada pela 

parte autora, bem como foi constatado que foi indicada a dosagem correta 

do produto, qual seja, 3,3 gramas por hectares.

No referido receituário existem ainda informações quanto à descrição do 

produto, a dosagem recomendada por hectares, a quantidade de litros de 

calda, o modo e época de aplicação, precauções de uso e outras 

orientações, ou seja, quando da venda do produto, a parte autora recebeu 

por escrito todas as orientações necessárias para aplicação segura e 

eficaz do produto.

Portanto, a parte requerida comprovou que a venda do produto Nufuron foi 

realizada com as cautelas necessárias.

Por outro lado, a parte autora não comprovou sua alegação de que o 

engenheiro agrônomo Cassio Rodrigo Chiapinoto, funcionário da requerida 

na época dos fatos, lhe prestava assistência técnica e que teria visitado a 

lavoura antes de indicar a aplicação do Nufuron e orientado a aplicação do 

produto de forma errônea, em razão do estágio avançado que plantação 

se encontrava, ônus que competia à parte autora, por se tratar de fato 

constitutivo de seu direito.

 Neste aspecto, ressalto que a inversão do ônus da prova não transfere à 

parte adversa o ônus integral da prova, devendo a parte autora 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

 Em outras palavras, apesar do Código de Defesa do Consumidor facilitar 
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a atuação do consumidor em juízo, invertendo o ônus da prova, não 

significa que o consumidor esteja dispensado de produzir provas. A regra 

continua a mesma, ou seja, o consumidor, enquanto autor de ação de 

indenização deverá comprovar a ocorrência do dano e a relação deste 

com o produto ou serviço.

 No caso em apreço, não houve a comprovação da relação de 

causalidade entre o dano experimentado pela parte autora e a venda do 

produto pela parte requerida, justamente porque não foi comprovado que o 

engenheiro agrônomo Cassio vistoriou a lavoura antes vender o produto 

Nufuron, constatando previamente que a planta já havia ultrapassado o 

estágio recomendado para a aplicação do produto.

 Portanto, não há como se reconhecer a responsabilidade da requerida 

pelos danos materiais e morais pleiteados na inicial, razão pela qual, a 

ação de indenização merece ser julgada improcedente.

 Quanto à reconvenção, verifico que a parte reconvinte/requerida pleiteia 

a condenação da parte reconvinda/autora ao pagamento dos cheques nº 

000373, de R$ 16.670,00, e nº 900033, de R$ 15.027,40, dados em 

pagamento pelos produtos descritos nas notas fiscais nº 2468 e nº 2690.

 Inicialmente, registro que a irregularidade da representação da parte 

reconvinte foi sanada às fls. 219/239, uma vez que foi juntado o contrato 

social e alterações.

 Pois bem. A alegação da parte reconvinda de que a parte reconvinte 

perdeu o direito aos créditos descritos nos cheques, por tê-los 

apresentados fora do prazo previsto no art. 33 da Lei nº 7.357/85, não 

merece prosperar, pois esse fato não apresenta qualquer óbice para se 

buscar o recebimento do valor, devendo apenas ser observado o prazo 

prescricional.

 Aliás, o STF já editou súmula nesse sentido. Vejamos:

 “Súmula 600: Cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, 

ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde 

que não prescrita a ação cambiária”.

 No caso em apreço, o cheque nº 000373 de R$ 16.670,00 foi emitido em 

01/12/2012 e o cheque nº 900033 de R$ 15.027,40 em 08/01/2013, sendo 

que a reconvenção foi apresentada em 16/07/2013, ou seja, dentro do 

prazo prescricional para a ação cambial.

 Outrossim, mostra-se irrelevante a discussão acerca da ausêcia de 

planilha de atualização de débito, por não se tratar de ação de execução, 

o que afasta a incidênca do art. 614, inciso II, do Código de Processo Civil 

de 1973, razão pela qual resta igualmente refutada essa alegação da 

parte reconvinda.

Portanto, diante da não comprovação da falha na prestação dos serviços 

pela reconvinte, não pode a parte reconvinda se eximir do pagamento dos 

produtos adquiridos, representados pelos cheques nº 000373 e nº 

900033, sob pena de ofensa ao consagrado princípio que veda o 

enriquecimento sem causa, razão pela qual impõe-se a procedência da 

reconvenção.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

 Proferindo julgamento conjunto, julgo procedente o pedido formulado a 

reconvenção, condenando a reconvinda/autora ao pagamento do valor de 

R$ 31.697,40 (trinta e um mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta 

centavos).

 A correção monetária deverá incidir a partir da data de emissão 

estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, 

conforme tese firmada pelo STJ no Recurso Especial nº 1.556.834 - SP 

(2015/0239877-3):

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A 

CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. 

DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, 

DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não 

provido”. (Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 22/06/2016. Publicado em: 

10/08/2016).

 Condeno a reconvinda ao pagamento de custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação na reconvenção, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190647 Nr: 7125-46.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA, G. S. M. 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO ADMINISTRADORA DE CARTÕES, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B-MT

 Certifico que, haja vista a petição de fls. 441/442 do requerido Cielo S/A, 

intimo as requrentes para manifestarem, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190647 Nr: 7125-46.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA, G. S. M. 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO ADMINISTRADORA DE CARTÕES, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B-MT

 Certifico que, haja vista a petição de fls. 441/442 do requerido Cielo S/A, 

intimo as requrentes para manifestarem, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190647 Nr: 7125-46.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA, G. S. M. 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO ADMINISTRADORA DE CARTÕES, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B-MT

 Certifico que, haja vista a petição de fls. 441/442 do requerido Cielo S/A, 

intimo as requrentes para manifestarem, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190647 Nr: 7125-46.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EXATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA, G. S. M. 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO ADMINISTRADORA DE CARTÕES, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B-MT

 Certifico que, haja vista a petição de fls. 441/442 do requerido Cielo S/A, 

intimo as requrentes para manifestarem, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 237684 Nr: 4829-80.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN LEONILDA SAMPAIO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER TARGA RIPARI, PLASTICA MT 

SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA DE MATO GROSSO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Certifico que, haja vista a proposta de honorários apresentada pelo perito 

em fl. 192, em cumprimento à decisão de fls. 180/182, intimo as partes 

para que se manifestem, querendo, no prazo comum de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 237684 Nr: 4829-80.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN LEONILDA SAMPAIO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER TARGA RIPARI, PLASTICA MT 

SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA DE MATO GROSSO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Certifico que, haja vista a proposta de honorários apresentada pelo perito 

em fl. 192, em cumprimento à decisão de fls. 180/182, intimo as partes 

para que se manifestem, querendo, no prazo comum de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 237684 Nr: 4829-80.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN LEONILDA SAMPAIO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER TARGA RIPARI, PLASTICA MT 

SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA DE MATO GROSSO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Certifico que, haja vista a proposta de honorários apresentada pelo perito 

em fl. 192, em cumprimento à decisão de fls. 180/182, intimo as partes 

para que se manifestem, querendo, no prazo comum de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 237684 Nr: 4829-80.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN LEONILDA SAMPAIO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER TARGA RIPARI, PLASTICA MT 

SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA DE MATO GROSSO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Certifico que, haja vista a proposta de honorários apresentada pelo perito 

em fl. 192, em cumprimento à decisão de fls. 180/182, intimo as partes 

para que se manifestem, querendo, no prazo comum de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 214601 Nr: 5656-28.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADEIA TRETTEL E DRUMOND LTDA, 

SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE, INSTITUTO MANTENEDOR DE 

ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIRA RUBIA SOUSA - 

OAB:122 863/MG, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 

17737

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 399/401 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo os requeridos para contrarrazoarem referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 214601 Nr: 5656-28.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADEIA TRETTEL E DRUMOND LTDA, 

SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE, INSTITUTO MANTENEDOR DE 

ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIRA RUBIA SOUSA - 

OAB:122 863/MG, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 

17737

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 399/401 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo os requeridos para contrarrazoarem referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 214601 Nr: 5656-28.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADEIA TRETTEL E DRUMOND LTDA, 

SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE, INSTITUTO MANTENEDOR DE 

ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIRA RUBIA SOUSA - 

OAB:122 863/MG, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 

17737

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 399/401 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo os requeridos para contrarrazoarem referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 214601 Nr: 5656-28.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADEIA TRETTEL E DRUMOND LTDA, 

SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE, INSTITUTO MANTENEDOR DE 

ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIRA RUBIA SOUSA - 

OAB:122 863/MG, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 

17737

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 399/401 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo os requeridos para contrarrazoarem referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 206327 Nr: 19932-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON LEITE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Autos nº: 206327.

Vistos,

 Às fls. 92 fora rejeitada a impugnação à execução de fls. 87/89.

Às fls. 94/95 a parte Exequente apresentou o valor remanescente 

atualizado da dívida, no importe de R$ 1.960,13.

 Às fls. 99/103 fora realizado o bloqueio de ativos financeiros por meio do 

BACENJUD nas contas bancárias do Executado, oportunidade na qual foi 

determinada a intimação do mesmo para, querendo, apresentar 

manifestação acerca do bloqueio.

Às fls. 105/111 o Executado apresentou impugnação à execução, 

requerendo a aplicação do efeito suspensivo, eis que preenchidos os 

requisitos necessários, bem como alegando o manifesto excesso de 

execução, em razão da utilização de juros compostos, além da aplicação 

de três multas sobre o débito.

Às fls. 114 o Exequente se manifesta acerca da impugnação à execução, 

afirmando que tal matéria está preclusa, requerendo a aplicação de multa 

por ato atentatório a dignidade da justiça.

 É o necessário à análise e decisão.

Entendo que a impugnação de fls. 105/111 deve ser rejeitada.

A priori, cumpre esclarecer que as matérias apresentadas pelo Executado 

estão preclusas, haja vista que dizem respeito aos mesmos fatos 

apresentados na impugnação de fls. 87/90, já analisados na decisão de 

fls. 92.

Assim, não tendo o Executado se manifestado acerca dos fatos em 

momento oportuno, encontra-se tal matéria preclusa.

Ademais, a título de esclarecimento, imperioso consignar que, conforme o 

art. 523, § 2º, do CPC, apenas na hipótese de realização do pagamento 

parcial do débito, dentro do prazo de 15 dias da intimação, a multa e os 

honorários serão acrescidos no débito remanescente.

Assim sendo, é incontroverso que o Executado realizou o primeiro 

depósito intempestivamente, motivo pelo qual não se aplica o referido 

dispositivo legal, eis que, sendo o pagamento realizado fora do prazo 

legal, as multas incidirão sobre todo o débito, como é o caso dos autos.

 Ademais, o argumento do Executado de que o Exequente inseriu sobre o 

débito três multas não prospera, haja vista que, no cálculo de fls. 72, 

houve apenas a descrição errônea dos valores.

Pois bem. Em análise minuciosa do cálculo, verifico que o campo “Multa 

523 NCPC” corresponde, na verdade, aos honorários advocatícios na fase 

de cumprimento de sentença, tendo sido, portanto, nomeado de forma 

equivocada pelo Exequente.

Ademais, no espaço “Honorários (20,00% + multa do artigo 523)”, não 

houve a inclusão de nova multa pelo Exequente, sendo que o valor 

corresponde tão apenas aos honorários sucumbenciais, o que se pode 

visualizar com um simples cálculo aritmético. Vejamos:

Atualização do débito R$ 5.358,48

Juros moratórios R$ 560,62

Multa 10% (art. 523, § 1º, CPC) R$ 535,85

Honorários de 10% na fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1º, 

CPC) R$ 645,49

Subtotal R$ 7.100,44

Honorários de sucumbência - 20% sobre o valor da condenação R$ 

1.420,09

Total R$ 8.520,52

 Por fim, estando satisfeita a obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a impugnação à execução apresentada pela 

instituição financeira executada às fls. 105/111 e, por conseguinte, 

declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Após o prazo recursal, fica autorizado o levantamento dos valores 

penhorados via BACENJUD, mediante a expedição de alvará em favor da 

parte credora ou de seu procurador, desde que possua poderes para 

tanto, o que deverá ser certificado nos autos, devendo ainda ser 

observado o disposto no art. 450 da CNCG.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 206327 Nr: 19932-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON LEITE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Autos nº: 206327.

Vistos,

 Às fls. 92 fora rejeitada a impugnação à execução de fls. 87/89.

Às fls. 94/95 a parte Exequente apresentou o valor remanescente 

atualizado da dívida, no importe de R$ 1.960,13.

 Às fls. 99/103 fora realizado o bloqueio de ativos financeiros por meio do 

BACENJUD nas contas bancárias do Executado, oportunidade na qual foi 

determinada a intimação do mesmo para, querendo, apresentar 

manifestação acerca do bloqueio.

Às fls. 105/111 o Executado apresentou impugnação à execução, 

requerendo a aplicação do efeito suspensivo, eis que preenchidos os 

requisitos necessários, bem como alegando o manifesto excesso de 

execução, em razão da utilização de juros compostos, além da aplicação 

de três multas sobre o débito.

Às fls. 114 o Exequente se manifesta acerca da impugnação à execução, 

afirmando que tal matéria está preclusa, requerendo a aplicação de multa 

por ato atentatório a dignidade da justiça.

 É o necessário à análise e decisão.

Entendo que a impugnação de fls. 105/111 deve ser rejeitada.

A priori, cumpre esclarecer que as matérias apresentadas pelo Executado 

estão preclusas, haja vista que dizem respeito aos mesmos fatos 

apresentados na impugnação de fls. 87/90, já analisados na decisão de 

fls. 92.

Assim, não tendo o Executado se manifestado acerca dos fatos em 

momento oportuno, encontra-se tal matéria preclusa.

Ademais, a título de esclarecimento, imperioso consignar que, conforme o 

art. 523, § 2º, do CPC, apenas na hipótese de realização do pagamento 

parcial do débito, dentro do prazo de 15 dias da intimação, a multa e os 

honorários serão acrescidos no débito remanescente.

Assim sendo, é incontroverso que o Executado realizou o primeiro 

depósito intempestivamente, motivo pelo qual não se aplica o referido 

dispositivo legal, eis que, sendo o pagamento realizado fora do prazo 

legal, as multas incidirão sobre todo o débito, como é o caso dos autos.

 Ademais, o argumento do Executado de que o Exequente inseriu sobre o 
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débito três multas não prospera, haja vista que, no cálculo de fls. 72, 

houve apenas a descrição errônea dos valores.

Pois bem. Em análise minuciosa do cálculo, verifico que o campo “Multa 

523 NCPC” corresponde, na verdade, aos honorários advocatícios na fase 

de cumprimento de sentença, tendo sido, portanto, nomeado de forma 

equivocada pelo Exequente.

Ademais, no espaço “Honorários (20,00% + multa do artigo 523)”, não 

houve a inclusão de nova multa pelo Exequente, sendo que o valor 

corresponde tão apenas aos honorários sucumbenciais, o que se pode 

visualizar com um simples cálculo aritmético. Vejamos:

Atualização do débito R$ 5.358,48

Juros moratórios R$ 560,62

Multa 10% (art. 523, § 1º, CPC) R$ 535,85

Honorários de 10% na fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1º, 

CPC) R$ 645,49

Subtotal R$ 7.100,44

Honorários de sucumbência - 20% sobre o valor da condenação R$ 

1.420,09

Total R$ 8.520,52

 Por fim, estando satisfeita a obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a impugnação à execução apresentada pela 

instituição financeira executada às fls. 105/111 e, por conseguinte, 

declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Após o prazo recursal, fica autorizado o levantamento dos valores 

penhorados via BACENJUD, mediante a expedição de alvará em favor da 

parte credora ou de seu procurador, desde que possua poderes para 

tanto, o que deverá ser certificado nos autos, devendo ainda ser 

observado o disposto no art. 450 da CNCG.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 206327 Nr: 19932-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON LEITE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Autos nº: 206327.

Vistos,

 Às fls. 92 fora rejeitada a impugnação à execução de fls. 87/89.

Às fls. 94/95 a parte Exequente apresentou o valor remanescente 

atualizado da dívida, no importe de R$ 1.960,13.

 Às fls. 99/103 fora realizado o bloqueio de ativos financeiros por meio do 

BACENJUD nas contas bancárias do Executado, oportunidade na qual foi 

determinada a intimação do mesmo para, querendo, apresentar 

manifestação acerca do bloqueio.

Às fls. 105/111 o Executado apresentou impugnação à execução, 

requerendo a aplicação do efeito suspensivo, eis que preenchidos os 

requisitos necessários, bem como alegando o manifesto excesso de 

execução, em razão da utilização de juros compostos, além da aplicação 

de três multas sobre o débito.

Às fls. 114 o Exequente se manifesta acerca da impugnação à execução, 

afirmando que tal matéria está preclusa, requerendo a aplicação de multa 

por ato atentatório a dignidade da justiça.

 É o necessário à análise e decisão.

Entendo que a impugnação de fls. 105/111 deve ser rejeitada.

A priori, cumpre esclarecer que as matérias apresentadas pelo Executado 

estão preclusas, haja vista que dizem respeito aos mesmos fatos 

apresentados na impugnação de fls. 87/90, já analisados na decisão de 

fls. 92.

Assim, não tendo o Executado se manifestado acerca dos fatos em 

momento oportuno, encontra-se tal matéria preclusa.

Ademais, a título de esclarecimento, imperioso consignar que, conforme o 

art. 523, § 2º, do CPC, apenas na hipótese de realização do pagamento 

parcial do débito, dentro do prazo de 15 dias da intimação, a multa e os 

honorários serão acrescidos no débito remanescente.

Assim sendo, é incontroverso que o Executado realizou o primeiro 

depósito intempestivamente, motivo pelo qual não se aplica o referido 

dispositivo legal, eis que, sendo o pagamento realizado fora do prazo 

legal, as multas incidirão sobre todo o débito, como é o caso dos autos.

 Ademais, o argumento do Executado de que o Exequente inseriu sobre o 

débito três multas não prospera, haja vista que, no cálculo de fls. 72, 

houve apenas a descrição errônea dos valores.

Pois bem. Em análise minuciosa do cálculo, verifico que o campo “Multa 

523 NCPC” corresponde, na verdade, aos honorários advocatícios na fase 

de cumprimento de sentença, tendo sido, portanto, nomeado de forma 

equivocada pelo Exequente.

Ademais, no espaço “Honorários (20,00% + multa do artigo 523)”, não 

houve a inclusão de nova multa pelo Exequente, sendo que o valor 

corresponde tão apenas aos honorários sucumbenciais, o que se pode 

visualizar com um simples cálculo aritmético. Vejamos:

Atualização do débito R$ 5.358,48

Juros moratórios R$ 560,62

Multa 10% (art. 523, § 1º, CPC) R$ 535,85

Honorários de 10% na fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1º, 

CPC) R$ 645,49

Subtotal R$ 7.100,44

Honorários de sucumbência - 20% sobre o valor da condenação R$ 

1.420,09

Total R$ 8.520,52

 Por fim, estando satisfeita a obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a impugnação à execução apresentada pela 

instituição financeira executada às fls. 105/111 e, por conseguinte, 

declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Após o prazo recursal, fica autorizado o levantamento dos valores 

penhorados via BACENJUD, mediante a expedição de alvará em favor da 

parte credora ou de seu procurador, desde que possua poderes para 

tanto, o que deverá ser certificado nos autos, devendo ainda ser 

observado o disposto no art. 450 da CNCG.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 206327 Nr: 19932-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON LEITE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Autos nº: 206327.

Vistos,

 Às fls. 92 fora rejeitada a impugnação à execução de fls. 87/89.

Às fls. 94/95 a parte Exequente apresentou o valor remanescente 

atualizado da dívida, no importe de R$ 1.960,13.

 Às fls. 99/103 fora realizado o bloqueio de ativos financeiros por meio do 

BACENJUD nas contas bancárias do Executado, oportunidade na qual foi 

determinada a intimação do mesmo para, querendo, apresentar 

manifestação acerca do bloqueio.

Às fls. 105/111 o Executado apresentou impugnação à execução, 

requerendo a aplicação do efeito suspensivo, eis que preenchidos os 

requisitos necessários, bem como alegando o manifesto excesso de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 358 de 1163



execução, em razão da utilização de juros compostos, além da aplicação 

de três multas sobre o débito.

Às fls. 114 o Exequente se manifesta acerca da impugnação à execução, 

afirmando que tal matéria está preclusa, requerendo a aplicação de multa 

por ato atentatório a dignidade da justiça.

 É o necessário à análise e decisão.

Entendo que a impugnação de fls. 105/111 deve ser rejeitada.

A priori, cumpre esclarecer que as matérias apresentadas pelo Executado 

estão preclusas, haja vista que dizem respeito aos mesmos fatos 

apresentados na impugnação de fls. 87/90, já analisados na decisão de 

fls. 92.

Assim, não tendo o Executado se manifestado acerca dos fatos em 

momento oportuno, encontra-se tal matéria preclusa.

Ademais, a título de esclarecimento, imperioso consignar que, conforme o 

art. 523, § 2º, do CPC, apenas na hipótese de realização do pagamento 

parcial do débito, dentro do prazo de 15 dias da intimação, a multa e os 

honorários serão acrescidos no débito remanescente.

Assim sendo, é incontroverso que o Executado realizou o primeiro 

depósito intempestivamente, motivo pelo qual não se aplica o referido 

dispositivo legal, eis que, sendo o pagamento realizado fora do prazo 

legal, as multas incidirão sobre todo o débito, como é o caso dos autos.

 Ademais, o argumento do Executado de que o Exequente inseriu sobre o 

débito três multas não prospera, haja vista que, no cálculo de fls. 72, 

houve apenas a descrição errônea dos valores.

Pois bem. Em análise minuciosa do cálculo, verifico que o campo “Multa 

523 NCPC” corresponde, na verdade, aos honorários advocatícios na fase 

de cumprimento de sentença, tendo sido, portanto, nomeado de forma 

equivocada pelo Exequente.

Ademais, no espaço “Honorários (20,00% + multa do artigo 523)”, não 

houve a inclusão de nova multa pelo Exequente, sendo que o valor 

corresponde tão apenas aos honorários sucumbenciais, o que se pode 

visualizar com um simples cálculo aritmético. Vejamos:

Atualização do débito R$ 5.358,48

Juros moratórios R$ 560,62

Multa 10% (art. 523, § 1º, CPC) R$ 535,85

Honorários de 10% na fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1º, 

CPC) R$ 645,49

Subtotal R$ 7.100,44

Honorários de sucumbência - 20% sobre o valor da condenação R$ 

1.420,09

Total R$ 8.520,52

 Por fim, estando satisfeita a obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a impugnação à execução apresentada pela 

instituição financeira executada às fls. 105/111 e, por conseguinte, 

declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Após o prazo recursal, fica autorizado o levantamento dos valores 

penhorados via BACENJUD, mediante a expedição de alvará em favor da 

parte credora ou de seu procurador, desde que possua poderes para 

tanto, o que deverá ser certificado nos autos, devendo ainda ser 

observado o disposto no art. 450 da CNCG.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168448 Nr: 8999-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES BALLEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 203/210 

é tempestiva. Sendo assim, intimo o exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, inclusive acerca da petição de fls. 211/215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168448 Nr: 8999-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES BALLEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 203/210 

é tempestiva. Sendo assim, intimo o exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, inclusive acerca da petição de fls. 211/215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168448 Nr: 8999-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES BALLEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 203/210 

é tempestiva. Sendo assim, intimo o exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, inclusive acerca da petição de fls. 211/215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168448 Nr: 8999-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES BALLEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 203/210 

é tempestiva. Sendo assim, intimo o exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, inclusive acerca da petição de fls. 211/215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272323 Nr: 2885-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA ALVARENGA VALLIM MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO MOTTA, DANUBIA SILVA 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272323.

 Vistos,

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa certa ajuizada por 

Juliana Alvarenga Vallim Moreira em face de Alexsandro Motta e Danubia 

Silva Feitosa, todos qualificados.

Alega a Exequente que disponibilizou para os Executados por um período 

de 60 dias, uma cadeira odontológica de atendimento, uma autoclave e um 

compressor.

Aduz que findo o prazo, os Executados eram obrigados a devolver nas 

mesmas condições para a Exequente em sua residência os objetos que 

haviam sido disponibilizados, conforme cláusula 17ª do contrato de 

compra e venda.

Segue narrando que os bens deveriam ter sido devolvidos na data de 
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10.03.2017, o que não ocorreu.

Sendo assim, pugna a Exequente a entrega dos bens.

Em sede de tutela de urgência, requer o bloqueio de venda dos veículos 

em nome dos Executados.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 08/33.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte exequente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à tutela de urgência, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

Neste caso, a parte Exequente requereu a concessão da tutela de 

urgência de forma incidental, consistente no pedido para que seja deferido 

o bloqueio dos veículos dos Executados, contra qualquer alienação.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que não estão 

preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela 

pleiteada, haja vista que não há elementos suficientes nos autos que 

comprovem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, tendo em vista que não há prova cabal de que os 

Executados estão se desfazendo de seus bens, entendo que não há 

urgência na tutela postulada, eis que ausente, inclusive, qualquer elemento 

comprobatório do perigo de dano ou do risco resultado útil do processo, 

razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência postulada.

Desse modo, cite-se a parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, entregar as coisas mencionadas na exordial, sob pena de responder 

a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da 

causa, nos termos do artigo 806, §1º, do Código de Processo Civil.

 Fica a parte Executada advertida que o prazo para oposição de embargos 

é de 15 (quinze) dias contados conforme o caso na forma do art. 231 do 

Código de Processo Civil.

 Se a coisa não for entregue ou depositada, nem admitidos embargos 

suspensivos da execução, será expedido mandado para imissão na 

posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, 

em favor da parte exequente, conforme previsão expressa do art. 806, 

§2º, da Lei Adjetiva Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272323 Nr: 2885-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA ALVARENGA VALLIM MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO MOTTA, DANUBIA SILVA 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272323.

 Vistos,

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa certa ajuizada por 

Juliana Alvarenga Vallim Moreira em face de Alexsandro Motta e Danubia 

Silva Feitosa, todos qualificados.

Alega a Exequente que disponibilizou para os Executados por um período 

de 60 dias, uma cadeira odontológica de atendimento, uma autoclave e um 

compressor.

Aduz que findo o prazo, os Executados eram obrigados a devolver nas 

mesmas condições para a Exequente em sua residência os objetos que 

haviam sido disponibilizados, conforme cláusula 17ª do contrato de 

compra e venda.

Segue narrando que os bens deveriam ter sido devolvidos na data de 

10.03.2017, o que não ocorreu.

Sendo assim, pugna a Exequente a entrega dos bens.

Em sede de tutela de urgência, requer o bloqueio de venda dos veículos 

em nome dos Executados.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 08/33.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte exequente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à tutela de urgência, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

Neste caso, a parte Exequente requereu a concessão da tutela de 

urgência de forma incidental, consistente no pedido para que seja deferido 

o bloqueio dos veículos dos Executados, contra qualquer alienação.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que não estão 

preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela 

pleiteada, haja vista que não há elementos suficientes nos autos que 

comprovem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, tendo em vista que não há prova cabal de que os 

Executados estão se desfazendo de seus bens, entendo que não há 

urgência na tutela postulada, eis que ausente, inclusive, qualquer elemento 

comprobatório do perigo de dano ou do risco resultado útil do processo, 

razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência postulada.

Desse modo, cite-se a parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, entregar as coisas mencionadas na exordial, sob pena de responder 

a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da 

causa, nos termos do artigo 806, §1º, do Código de Processo Civil.

 Fica a parte Executada advertida que o prazo para oposição de embargos 

é de 15 (quinze) dias contados conforme o caso na forma do art. 231 do 

Código de Processo Civil.

 Se a coisa não for entregue ou depositada, nem admitidos embargos 

suspensivos da execução, será expedido mandado para imissão na 

posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, 

em favor da parte exequente, conforme previsão expressa do art. 806, 
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§2º, da Lei Adjetiva Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272323 Nr: 2885-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA ALVARENGA VALLIM MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO MOTTA, DANUBIA SILVA 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272323.

 Vistos,

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa certa ajuizada por 

Juliana Alvarenga Vallim Moreira em face de Alexsandro Motta e Danubia 

Silva Feitosa, todos qualificados.

Alega a Exequente que disponibilizou para os Executados por um período 

de 60 dias, uma cadeira odontológica de atendimento, uma autoclave e um 

compressor.

Aduz que findo o prazo, os Executados eram obrigados a devolver nas 

mesmas condições para a Exequente em sua residência os objetos que 

haviam sido disponibilizados, conforme cláusula 17ª do contrato de 

compra e venda.

Segue narrando que os bens deveriam ter sido devolvidos na data de 

10.03.2017, o que não ocorreu.

Sendo assim, pugna a Exequente a entrega dos bens.

Em sede de tutela de urgência, requer o bloqueio de venda dos veículos 

em nome dos Executados.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 08/33.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte exequente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à tutela de urgência, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

Neste caso, a parte Exequente requereu a concessão da tutela de 

urgência de forma incidental, consistente no pedido para que seja deferido 

o bloqueio dos veículos dos Executados, contra qualquer alienação.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que não estão 

preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela 

pleiteada, haja vista que não há elementos suficientes nos autos que 

comprovem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, tendo em vista que não há prova cabal de que os 

Executados estão se desfazendo de seus bens, entendo que não há 

urgência na tutela postulada, eis que ausente, inclusive, qualquer elemento 

comprobatório do perigo de dano ou do risco resultado útil do processo, 

razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência postulada.

Desse modo, cite-se a parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, entregar as coisas mencionadas na exordial, sob pena de responder 

a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da 

causa, nos termos do artigo 806, §1º, do Código de Processo Civil.

 Fica a parte Executada advertida que o prazo para oposição de embargos 

é de 15 (quinze) dias contados conforme o caso na forma do art. 231 do 

Código de Processo Civil.

 Se a coisa não for entregue ou depositada, nem admitidos embargos 

suspensivos da execução, será expedido mandado para imissão na 

posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, 

em favor da parte exequente, conforme previsão expressa do art. 806, 

§2º, da Lei Adjetiva Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272323 Nr: 2885-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA ALVARENGA VALLIM MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO MOTTA, DANUBIA SILVA 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272323.

 Vistos,

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa certa ajuizada por 

Juliana Alvarenga Vallim Moreira em face de Alexsandro Motta e Danubia 

Silva Feitosa, todos qualificados.

Alega a Exequente que disponibilizou para os Executados por um período 

de 60 dias, uma cadeira odontológica de atendimento, uma autoclave e um 

compressor.

Aduz que findo o prazo, os Executados eram obrigados a devolver nas 

mesmas condições para a Exequente em sua residência os objetos que 

haviam sido disponibilizados, conforme cláusula 17ª do contrato de 

compra e venda.

Segue narrando que os bens deveriam ter sido devolvidos na data de 

10.03.2017, o que não ocorreu.

Sendo assim, pugna a Exequente a entrega dos bens.

Em sede de tutela de urgência, requer o bloqueio de venda dos veículos 

em nome dos Executados.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 08/33.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte exequente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à tutela de urgência, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

Neste caso, a parte Exequente requereu a concessão da tutela de 

urgência de forma incidental, consistente no pedido para que seja deferido 

o bloqueio dos veículos dos Executados, contra qualquer alienação.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 
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processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que não estão 

preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela 

pleiteada, haja vista que não há elementos suficientes nos autos que 

comprovem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, tendo em vista que não há prova cabal de que os 

Executados estão se desfazendo de seus bens, entendo que não há 

urgência na tutela postulada, eis que ausente, inclusive, qualquer elemento 

comprobatório do perigo de dano ou do risco resultado útil do processo, 

razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência postulada.

Desse modo, cite-se a parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, entregar as coisas mencionadas na exordial, sob pena de responder 

a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da 

causa, nos termos do artigo 806, §1º, do Código de Processo Civil.

 Fica a parte Executada advertida que o prazo para oposição de embargos 

é de 15 (quinze) dias contados conforme o caso na forma do art. 231 do 

Código de Processo Civil.

 Se a coisa não for entregue ou depositada, nem admitidos embargos 

suspensivos da execução, será expedido mandado para imissão na 

posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, 

em favor da parte exequente, conforme previsão expressa do art. 806, 

§2º, da Lei Adjetiva Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272455 Nr: 2996-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, ZABINA ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JACILANE FERREIRA GUABIRABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272455.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272455 Nr: 2996-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, ZABINA ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JACILANE FERREIRA GUABIRABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272455.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272455 Nr: 2996-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, ZABINA ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JACILANE FERREIRA GUABIRABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272455.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272455 Nr: 2996-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, ZABINA ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JACILANE FERREIRA GUABIRABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272455.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272630 Nr: 3171-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, WANDERLEY WALMOR 

SCHRODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272630.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272630 Nr: 3171-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, WANDERLEY WALMOR 

SCHRODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272630.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 
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homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272630 Nr: 3171-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, WANDERLEY WALMOR 

SCHRODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272630.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272630 Nr: 3171-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, WANDERLEY WALMOR 

SCHRODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272630.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221839 Nr: 11573-28.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 221839.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 216, nos termos da decisão de fls. 210, não 

conheço dos embargos de fls. 197/202 e determino que seja certificado o 

trânsito em julgado da sentença de fls. 106 e arquivado o feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221839 Nr: 11573-28.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 221839.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 216, nos termos da decisão de fls. 210, não 

conheço dos embargos de fls. 197/202 e determino que seja certificado o 

trânsito em julgado da sentença de fls. 106 e arquivado o feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221839 Nr: 11573-28.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 221839.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 216, nos termos da decisão de fls. 210, não 

conheço dos embargos de fls. 197/202 e determino que seja certificado o 

trânsito em julgado da sentença de fls. 106 e arquivado o feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221839 Nr: 11573-28.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 221839.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 216, nos termos da decisão de fls. 210, não 

conheço dos embargos de fls. 197/202 e determino que seja certificado o 

trânsito em julgado da sentença de fls. 106 e arquivado o feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 25835 Nr: 2098-68.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, ROSANGELA MARIA PEDROSO - OAB:8271 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B

 Autos nº: 25835.

Vistos,

Diga a parte contrária sobre o pedido retro formulado e documentos que o 

instruem em respeito ao princípio do contraditório.

Após, novamente conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25835 Nr: 2098-68.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, ROSANGELA MARIA PEDROSO - OAB:8271 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B

 Autos nº: 25835.

Vistos,

Diga a parte contrária sobre o pedido retro formulado e documentos que o 

instruem em respeito ao princípio do contraditório.

Após, novamente conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25835 Nr: 2098-68.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, ROSANGELA MARIA PEDROSO - OAB:8271 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B

 Autos nº: 25835.

Vistos,

Diga a parte contrária sobre o pedido retro formulado e documentos que o 

instruem em respeito ao princípio do contraditório.

Após, novamente conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25835 Nr: 2098-68.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, ROSANGELA MARIA PEDROSO - OAB:8271 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B

 Autos nº: 25835.

Vistos,

Diga a parte contrária sobre o pedido retro formulado e documentos que o 

instruem em respeito ao princípio do contraditório.

Após, novamente conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145757 Nr: 5449-68.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMARA LUIZA MOREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 145757.

 Vistos,

 Conheço dos embargos de fls. 147/149, eis que tempestivos.

 No mérito, os embargos merecem acolhimento, devido a ocorrência de 

contradição com relação à declaração de rescisão do contrato, tendo em 

vista que não houve qualquer pedido neste sentido.

 Ante o exposto, sem mais delongas, acolho os embargos de declaração 

de fls. 147/149, em razão da ocorrência da contradição apontada, 

passando a parte dispositiva da sentença a constar:

c) “Não sendo realizado o pagamento do débito no prazo acima consolido 

nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito 

na petição inicial, devendo ser imediatamente expedido mandado de busca 

e apreensão do veículo, depositando-o em mão da parte requerente, na 

pessoa de seu representante legal ou a quem ela indicar.”

 Permanecem inalteradas as demais disposições da sentença.

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145757 Nr: 5449-68.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMARA LUIZA MOREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 145757.

 Vistos,

 Conheço dos embargos de fls. 147/149, eis que tempestivos.

 No mérito, os embargos merecem acolhimento, devido a ocorrência de 

contradição com relação à declaração de rescisão do contrato, tendo em 

vista que não houve qualquer pedido neste sentido.

 Ante o exposto, sem mais delongas, acolho os embargos de declaração 

de fls. 147/149, em razão da ocorrência da contradição apontada, 

passando a parte dispositiva da sentença a constar:

c) “Não sendo realizado o pagamento do débito no prazo acima consolido 

nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito 

na petição inicial, devendo ser imediatamente expedido mandado de busca 

e apreensão do veículo, depositando-o em mão da parte requerente, na 

pessoa de seu representante legal ou a quem ela indicar.”

 Permanecem inalteradas as demais disposições da sentença.

 Intimem-se para fins recursais.
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 Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145757 Nr: 5449-68.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMARA LUIZA MOREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 145757.

 Vistos,

 Conheço dos embargos de fls. 147/149, eis que tempestivos.

 No mérito, os embargos merecem acolhimento, devido a ocorrência de 

contradição com relação à declaração de rescisão do contrato, tendo em 

vista que não houve qualquer pedido neste sentido.

 Ante o exposto, sem mais delongas, acolho os embargos de declaração 

de fls. 147/149, em razão da ocorrência da contradição apontada, 

passando a parte dispositiva da sentença a constar:

c) “Não sendo realizado o pagamento do débito no prazo acima consolido 

nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito 

na petição inicial, devendo ser imediatamente expedido mandado de busca 

e apreensão do veículo, depositando-o em mão da parte requerente, na 

pessoa de seu representante legal ou a quem ela indicar.”

 Permanecem inalteradas as demais disposições da sentença.

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145757 Nr: 5449-68.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMARA LUIZA MOREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 145757.

 Vistos,

 Conheço dos embargos de fls. 147/149, eis que tempestivos.

 No mérito, os embargos merecem acolhimento, devido a ocorrência de 

contradição com relação à declaração de rescisão do contrato, tendo em 

vista que não houve qualquer pedido neste sentido.

 Ante o exposto, sem mais delongas, acolho os embargos de declaração 

de fls. 147/149, em razão da ocorrência da contradição apontada, 

passando a parte dispositiva da sentença a constar:

c) “Não sendo realizado o pagamento do débito no prazo acima consolido 

nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito 

na petição inicial, devendo ser imediatamente expedido mandado de busca 

e apreensão do veículo, depositando-o em mão da parte requerente, na 

pessoa de seu representante legal ou a quem ela indicar.”

 Permanecem inalteradas as demais disposições da sentença.

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172435 Nr: 14112-35.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA DOS SANTOS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA CRED SOLUÇÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Autos nº: 172435.

Vistos,

Ao proferir a decisão de fls. 146, fiz advertência expressa que o 

descumprimento acarretaria crime de desobediência, isso porque já se 

tratava de reiterado descumprimento.

Vejo que às fls. 150 foi certificado novo descumprimento.

Entretanto, como o AR de fls. 148, verso, certamente foi recebido por 

quem não detém poderes gerenciais, determino que a Sra. Gestora entre 

em contato telefônico com o Banco, certificando nos autos o nome, 

matrícula, endereço profissional e função da pessoa que irá novamente 

receber a ordem judicial (deverá ser gerente ou diretor do banco), que 

deverá agora ser encaminhada via e_mail, devendo referido funcionário 

do banco ser advertido que será requisitada a instauração de inquérito 

policial contra si para apurar o crime de desobediência caso a informação 

requisitada às fls. 141 não seja prestada em até 48 horas.

Às providências, cumprindo-me anotar que o processo em questão está 

inserido na Meta 2/2018-CNJ, estando aguardando apenas esta 

providência para ser julgado.

Cumpra-se prioritariamente.

 Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172435 Nr: 14112-35.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA DOS SANTOS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA CRED SOLUÇÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Autos nº: 172435.

Vistos,

Ao proferir a decisão de fls. 146, fiz advertência expressa que o 

descumprimento acarretaria crime de desobediência, isso porque já se 

tratava de reiterado descumprimento.

Vejo que às fls. 150 foi certificado novo descumprimento.

Entretanto, como o AR de fls. 148, verso, certamente foi recebido por 

quem não detém poderes gerenciais, determino que a Sra. Gestora entre 

em contato telefônico com o Banco, certificando nos autos o nome, 

matrícula, endereço profissional e função da pessoa que irá novamente 

receber a ordem judicial (deverá ser gerente ou diretor do banco), que 

deverá agora ser encaminhada via e_mail, devendo referido funcionário 

do banco ser advertido que será requisitada a instauração de inquérito 

policial contra si para apurar o crime de desobediência caso a informação 

requisitada às fls. 141 não seja prestada em até 48 horas.

Às providências, cumprindo-me anotar que o processo em questão está 

inserido na Meta 2/2018-CNJ, estando aguardando apenas esta 

providência para ser julgado.

Cumpra-se prioritariamente.

 Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172435 Nr: 14112-35.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DELMA DOS SANTOS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA CRED SOLUÇÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Autos nº: 172435.

Vistos,

Ao proferir a decisão de fls. 146, fiz advertência expressa que o 

descumprimento acarretaria crime de desobediência, isso porque já se 

tratava de reiterado descumprimento.

Vejo que às fls. 150 foi certificado novo descumprimento.

Entretanto, como o AR de fls. 148, verso, certamente foi recebido por 

quem não detém poderes gerenciais, determino que a Sra. Gestora entre 

em contato telefônico com o Banco, certificando nos autos o nome, 

matrícula, endereço profissional e função da pessoa que irá novamente 

receber a ordem judicial (deverá ser gerente ou diretor do banco), que 

deverá agora ser encaminhada via e_mail, devendo referido funcionário 

do banco ser advertido que será requisitada a instauração de inquérito 

policial contra si para apurar o crime de desobediência caso a informação 

requisitada às fls. 141 não seja prestada em até 48 horas.

Às providências, cumprindo-me anotar que o processo em questão está 

inserido na Meta 2/2018-CNJ, estando aguardando apenas esta 

providência para ser julgado.

Cumpra-se prioritariamente.

 Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172435 Nr: 14112-35.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA DOS SANTOS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA CRED SOLUÇÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Autos nº: 172435.

Vistos,

Ao proferir a decisão de fls. 146, fiz advertência expressa que o 

descumprimento acarretaria crime de desobediência, isso porque já se 

tratava de reiterado descumprimento.

Vejo que às fls. 150 foi certificado novo descumprimento.

Entretanto, como o AR de fls. 148, verso, certamente foi recebido por 

quem não detém poderes gerenciais, determino que a Sra. Gestora entre 

em contato telefônico com o Banco, certificando nos autos o nome, 

matrícula, endereço profissional e função da pessoa que irá novamente 

receber a ordem judicial (deverá ser gerente ou diretor do banco), que 

deverá agora ser encaminhada via e_mail, devendo referido funcionário 

do banco ser advertido que será requisitada a instauração de inquérito 

policial contra si para apurar o crime de desobediência caso a informação 

requisitada às fls. 141 não seja prestada em até 48 horas.

Às providências, cumprindo-me anotar que o processo em questão está 

inserido na Meta 2/2018-CNJ, estando aguardando apenas esta 

providência para ser julgado.

Cumpra-se prioritariamente.

 Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262637 Nr: 26691-10.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 54/63 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, impulsiono os presentes autos para que sejam enviados ao 

setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que a parte autora 

seja intimada para, querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262637 Nr: 26691-10.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 54/63 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, impulsiono os presentes autos para que sejam enviados ao 

setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que a parte autora 

seja intimada para, querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262637 Nr: 26691-10.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 54/63 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, impulsiono os presentes autos para que sejam enviados ao 

setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que a parte autora 

seja intimada para, querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180080 Nr: 22017-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIDERIO GERALDO MAGALHAES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos, determinando o 

prosseguimento da execução em apenso em conformidade com a 

presente decisão, ou seja, nos moldes do cálculo apresentado pelo 

embargado naquele feito, EXCETUADA A MULTA MORATÓRIA. Por 

conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando que o embargante logrou êxito na maior parte do 

pedido, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que condeno o embargado ao 

pagamento de honorários advocatícios ao causídico da embargante, que 

fixo no percentual de 10% do valor do proveito econômico, 

correspondente a R$7.560,00, em razão do zelo e trabalho despendido 

pelo profissional, suspenso ante a gratuidade concedida, o mesmo no que 

tange às custas e despesas.Traslade-se cópia desta para os autos da 

ação de execução em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153445 Nr: 2107-15.2013.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDRIO ANDERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 Processo nº. 2107-15.2013 (Cód. 153445)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 10 dias, indicando com objetividade a finalidade das 

mesmas em relação aos pedidos que respectivamente sustentam na lide, 

visto que em suas manifestações iniciais protestaram genericamente pela 

produção de provas a fim de evitar efeitos preclusivos, mas é notório que 

no transcurso do processo tem melhores condições de verificar àquelas 

que realmente lhes interessam para atestar em Juízo o que entendem ser 

de fato o seu direito.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de outubro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 115098 Nr: 5235-82.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIDADE LUCIA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5235-82.2009 (Cód. 115098)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152285 Nr: 916-32.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CESARIANA MOREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125459 Nr: 4446-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBROSINA BARCELOS MENDONÇA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4446-49.2010 (Cód. 125459)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 
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Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170478 Nr: 11712-48.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE OLIVEIRA PENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11712-48.2014 (Cód. 170478)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166684 Nr: 6346-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6346-28.2014 (Cód. 166684)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177879 Nr: 19992-08.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE LUDWIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19992-08.2014 (Cód. 177879)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174573 Nr: 16478-47.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTIDES ARMELIN DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16478-47.2014 (Cód. 174573)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129361 Nr: 8200-96.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, deixando de condenar o 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, por ser beneficiário da Justiça 

Gratuita.Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em 

favor do requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, o 

mesmo deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158328 Nr: 6928-62.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ALBERTO WOLFART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125836 Nr: 4805-96.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVILHA CASAGRANDE GALHARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4805-96.2010 (Cód. 125836)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido à fl. 149, eis que se encontra em consonância com o 

artigo 85, §15, do NCPC .

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 147.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 118612 Nr: 8573-64.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE DE SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10994/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8573-64.2009 (Cód.118612)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 54922 Nr: 4496-17.2006.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4496-17.2006 (Cód.54922)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 114489 Nr: 4666-81.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA MARIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4666-81.2009 (Cód.114489)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127910 Nr: 6858-50.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FERNANDES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 871/2010 (Cód. 127910)

VISTOS, ETC.

Considerando que a novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, proceda-se 

com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 204053 Nr: 18010-22.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126501 Nr: 5461-53.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 704/2010 (Cód. 126501)

VISTOS, ETC.

Considerando que a novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, proceda-se 

com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.
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Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127929 Nr: 6863-72.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES TEREZINHA RUZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103550 Nr: 2355-54.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2355-54.2008 (Cód. 103550)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que não obstante reiteradas intimações, a 

autarquia ré não procedeu com a implantação do benefício.

Desta feita, intime-se o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 16° andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

comprovando a satisfação do comando judicial.

Por fim, ressalto que, acaso não seja comprovado nos autos a 

implantação do beneficio previdenciário concedido, sejam extraídas cópias 

dos autos e remetidas para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura de 

termo circunstanciado de ocorrência em face do Procurador Federal 

atuante neste processo, pelo crime de desobediência.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 244892 Nr: 12648-68.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE NASCIMENTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12648-68.2017 (Cód. 244892)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para que implante 

o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 No mais, intimem-se as partes para manifestarem-se acerca laudo 

pericial.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143357 Nr: 2862-73.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDA ARCANJA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2862-73.2012 (Cód. 143357)

VISTOS, ETC.

Conclusão desnecessária, cumpra-se a decisão de fl. 174.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 224461 Nr: 13738-48.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDINO FERNANDES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13738-48.2016 (Cód. 224461)VISTOS, ETC.Trata de pedido 

de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de antecipação dos 

efeitos da tutela.Nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, 

são requisitos para a concessão da tutela antecipatória: a demonstração 

da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.Contudo, perscrutando os documentos colacionados pela parte 

autora, tenho que assiste razão ao requerente, porquanto os laudos 

médicos imbricados ao feito denotam, em uma análise perfunctória, que o 

requerente se encontra incapacitada, a princípio, para o trabalho. 

presentes os elementos autorizadores do artigo 300 do NCPC, quais 

sejam: a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, somadas ainda à premente 

necessidade da medida, que se verificam no fato de o autor estar 

impossibilitado, temporariamente, de exercer suas atividades, bem como 

no caso de eventual demora o requerente poderá sofrer danos 

irreparáveis, porquanto encontra-se, em uma análise inicial, impossibilitado 

de manter a sua subsistência.Isto posto, nos moldes e razões acima 

elencados, com base no artigo 300 do NCPC, CONCEDO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em favor do autor para a implantação imediata 

do benefício auxílio-doença, devendo a medida ser implantada no máximo 

em 10 dias pelo requerido, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), a título de astreintes. Prosseguindo, compulsando 

os autos, verifico que, devidamente intimada a se manifestar, a parte 

autora manifestou-se em concordância com o laudo apresentado. De outro 

viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para 

manifestação.Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado 

o necessário para o devido pagamento dos honorários correlatos.Após, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 371 de 1163



conclusos para deliberação.Às providências.Tangará da Serra/MT, 22 de 

fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158886 Nr: 7482-94.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7482-94.2013 (Cód. 158886)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, determino, 

apenas, que se intimem os apelados para fins do §1º do artigo 1.010 do 

NCPC.

Por conseguinte, havendo eventual interposição de apelação adesiva 

(artigo 1.010, §2º, do NCPC), conclusos para deliberação, do contrário 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os 

presentes autos à Superior Instância, para a devida apreciação do 

recurso, com as cautelas e homenagens de estilo.

No mais, diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para que 

implante o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim 

como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando 

a satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203521 Nr: 17546-95.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DA APARECIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o relatório social de fl. retro, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 122498 Nr: 1568-54.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR VERIDIANA FERREIRA DA COSTA, JOAO DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução Complementar (Cumprimento de 

Sentença) retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 204053 Nr: 18010-22.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 18010-22.2015 (Cód. 204053)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para que implante 

o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 96.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154829 Nr: 3442-69.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALCI CARDOSO BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a parte requerida ofertar 

contestação, nos termos da certidão de fls. 107.

Outrossim, intimo a parte autora para que se pronuncie, expressamente, a 

respeito da convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o 

silêncio será interpretado como concordância, tudo conforme determinado 

às fl. 99.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151103 Nr: 11222-94.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR LOPES MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação 

Declaratória de Exercício de Cargo em Comissão c.c. Cobrança proposta 

por Odenir Lopes Malheiros em face do Município de Tangará da Serra/MT, 

para condenar o requerido ao pagamento do salário correspondente ao 

cargo de “Coordenador do Centro” (DAI símbolo II) previsto na Lei nº 

2.318/2005, de março de 2007 à 30.11.2011, período não prescrito, 1/3 de 
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férias e 13º salário. Em decorrência, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito.Por conseguinte, quanto 

à correção monetária contados desde a data em que as parcelas 

deveriam ter sido pagas, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, 

apreciado em sede de repercussão geral.Os juros de mora no percentual 

de 6% ao ano, até a vigência da Lei n. 11.960/2009, quando, então, serão 

acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta da poupança, a partir da citação.Sem custas e 

despesas processuais, diante da isenção legal.Em razão da sucumbência, 

condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto 

advogado da parte autora, contudo, considerando que se trata de 

sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior 

Instância.Transitada em julgado, e nada requerido no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170887 Nr: 12281-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ VITALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 106, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155548 Nr: 4179-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME, JEZYKA 

ANDREA TONHON CARRASCO, FERNANDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA DE ALMEIDA 

SPILLARI - OAB:DF 15.408, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT

 Processo n.º 4179-72.2013 (Cód. 155548)

VISTOS, ETC.

Ciente da interposição do agravo, todavia, mantenho a decisão vergastada 

inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No mais, permaneçam os autos em gabinete, para fins de prolação de 

sentença.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 231698 Nr: 20507-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GONZAGA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Execução Fiscal

 Processo nº 20507-72.2016 (Cód. 231698)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Por vislumbrar que se mostra possível a imposição de restrição judicial de 

veículo automotor junto ao sistema RENAJUD, defiro o pedido de busca e 

restrição formulado, para fins de restrição total.

A propósito, o Regulamento RENAJUD - Restrição Judicial de Veículos 

Automotores - permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora 

de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN.

O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN, viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.

Sendo frutífera a tentativa de constrição, desde já determino a expedição 

de mandado de penhora e avaliação do bem, a ser cumprido por Oficial de 

Justiça, devendo ser intimado o executado na mesma ocasião ou, se não 

estiver presente, pelo correio, mediante remessa de cópia do termo/auto 

de penhora (art. 12, §1º, da LEF), para fins de ciência e, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 dias, ao que deverá garantir o juízo 

(art. 16, §1º, da LEF).

Anoto, desde já, que se o aviso de recebimento não for subscrito pelos 

executados, pessoalmente, ou por seus representantes legais, deverá ser 

efetuada sua intimação através de Oficial de Justiça, ex vi artigo 12,§3º da 

LEF.

Finalmente, não havendo penhora de bens, intime-se o exequente em 

prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156154 Nr: 4775-56.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELINDA FURNI DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT, SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal nº 867-49.2017 (Cód. 234831)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Defiro o derradeiro petitório para que proceda-se com uma tentativa de 

penhora online no valor de R$ 2.948,28, nas contas dos executados, 

através do Sistema BACENJUD (LEF, arts. 10 e 11, I e NCPC 854, caput).

Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no gabinete até que 

se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do item 

2.19.1.3 da CNGC.

 Restando frustrada a diligência, defiro a constrição de veículos através 

do Sistema RENAJUD.

Em tempo, anoto que, em quaisquer das situações supra, havendo 

penhora de bens deverá ser intimado o executado (ou o seu 

representante legal) pelo correio, mediante remessa de cópia do 

termo/auto de penhora (art. 12, §1º da LEF), para fins de ciência e, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, ao que deverá garantir 

o juízo (art. 16, §1º da LEF).

Anoto, desde já, que se o aviso de recebimento não for subscrito pelo 

executado, pessoalmente, ou por seu representante legal, deverá ser 

efetuada sua intimação através de Oficial de Justiça, ex vi artigo 12,§3º da 

LEF.

Finalmente, não havendo penhora de bens/valores, intime-se o exequente 

em prosseguimento.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 192114 Nr: 8504-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl.25, houve a quitação dos 

honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. 

Tribunal de Justiça: (...) decorrentes da propositura da demanda, em que 

pese haver liquidado o débito administrativamente, porém no curso da 

ação judicial. 3. Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial 

que são devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o 

processo sem julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser 

suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, 

consoante o princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, 

DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 

20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149550 Nr: 9529-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPINELLI PORTAS E COMPENSADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE FOLADOR VALERIO - 

OAB:OAB/MT 16.222-B, GILMARA DIAS BRUCE - OAB:14518, JOSE 

LEOCIR FINATTO VALERIO NETO - OAB:40112 E 23881-A

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a parte executada opor 

embargos à execução.

Outrossim, intimo a parte autora para que diga acerca do termo de 

penhora e avaliação de fls. 85/86, bem como sobre o prosseguimento do 

feito, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 191 Nr: 206-08.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA FERTILIZANTES TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl.177, houve a quitação dos 

honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais. .Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 222920 Nr: 12402-09.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALEX XAVIER LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193006 Nr: 9325-26.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152859 Nr: 1522-60.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1522-60.2013 (Cód. 152859)

VISTOS, ETC.

Considerando que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, e tendo em 

vista que já foram apresentadas as contrarrazões, inclusive da apelação 

adesiva pela parte autora, proceda-se com as anotações necessárias e 

encaminhem-se os autos à Superior Instância, para a devida apreciação 

do recurso, com as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 185361 Nr: 3036-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 255402 Nr: 20954-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES GRACHEKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20954-26.2017 (Cód. 255402)

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Maria Alves Gracheki contra 

o Instituto Nacional da Seguridade Social.

À fl. 45, o n. causídico da parte autora noticiou o óbito do requerente e 

vindicou pela extinção da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Ante o óbito da parte interessada, a ação deve ser extinta sem resolução 

de mérito.

Isto porque, ocorrido o falecimento da parte demandante no decorrer do 

feito sem que seja possível a sucessão processual para fins de 

regularização, conforme retro noticiado, mister a extinção do processo.

 A despeito, vejamos o dispositivo legal aplicável, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal; e

ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no art. 485, IX, do NCPC.

Sem custas, despesas e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas as formalidades 

legais.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145901 Nr: 5610-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY LOPES SHIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5610-78.2012 (Cód. 145901)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168802 Nr: 9530-89.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA JOSE DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9530-89.2014 (Cód. 168802)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134966 Nr: 5102-69.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131379 Nr: 1101-41.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILDO DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129331 Nr: 8176-68.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTÓDIA FERNANDES MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158852 Nr: 7449-07.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7449-07.2013 (Cód. 158852)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174202 Nr: 16048-95.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16048-95.2014 (Cód. 174202)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140966 Nr: 278-33.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BALDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 278-33.2012 (Cód. 140966)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 
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parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 101733 Nr: 643-29.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 643-29.2008 (Cód. 101733)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da petição de fl. retro, verifico que o n. causídico informou que 

a pretensão de fl. 279/285 foi alcançada, razão pela qual, restituo os 

autos à secretaria para o regular processamento do feito.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156762 Nr: 5378-32.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE JESUS, EURIDES 

LIMA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 195717 Nr: 11317-22.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142359 Nr: 1764-53.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1764-53.2012 (Cód. 142359)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimadas a se 

manifestarem, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado 

para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 198203 Nr: 13349-97.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DEYSE MONTEIRO CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180849 Nr: 22796-46.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DE MELO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Auzani Stallbaum - 

OAB:18737/O, KELLY JANAINA BECKER - OAB:8666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193554 Nr: 9751-38.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 172323 Nr: 13961-69.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA FERNANDES HELRIGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 194435 Nr: 10473-72.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170242 Nr: 11432-77.2014.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CAITANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 201797 Nr: 16178-51.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEIAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182577 Nr: 391-79.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193478 Nr: 9686-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ LUGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193476 Nr: 9682-06.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCINIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 188724 Nr: 5647-03.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5647-35.2015 (Cód. 188724)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que à fl.83, o n. causídico pleiteou a 

desistência da demanda, razão pela qual, intime-se o requerido para se 

manifestar nos termos do artigo 485, § 4º, do NCPC e, após, conclusos 

para deliberação.

Às providências

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 172374 Nr: 14020-57.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 181430 Nr: 23523-05.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDNA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171695 Nr: 13234-13.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MAZEPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180068 Nr: 21997-03.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177664 Nr: 19732-28.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR TIMOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 192907 Nr: 9244-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103901 Nr: 2724-48.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 206/2008 (Cód. 103901)

VISTOS, ETC.

Considerando que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, e tendo em 

vista que já foram apresentadas as contrarrazões, inclusive da apelação 

adesiva pela parte autora, proceda-se com as anotações necessárias e 

encaminhem-se os autos à Superior Instância, para a devida apreciação 

do recurso, com as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163831 Nr: 1229-56.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEJANE DE CAMPOS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155000 Nr: 3612-41.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA GONÇALVES DE URZEDO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 3612-41.2013 (Cód. 155000)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado 

para se manifestar acerca da convalidação das provas produzidas, bem 

como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, portanto, 

interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.
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Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177034 Nr: 19108-76.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 19108-76.2014 (Cód. 177034)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

No mais, reitere-se a intimação da Assistente Social para que encarte ao 

processo o necessário estudo social.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137226 Nr: 7555-37.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160624 Nr: 10636-23.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVALDO ESTEVÃO PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138464 Nr: 8866-63.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126681 Nr: 5594-95.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155334 Nr: 3965-81.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCINER VIANA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 383 de 1163



admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174446 Nr: 16318-22.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA APARECIDA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153930 Nr: 2573-09.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZANIRA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165797 Nr: 4715-49.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELAIR MARIA PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203010 Nr: 17079-19.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDO DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 17079-19.2015 (Cód. 203010)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 162/164, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fls. 166/167.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 189359 Nr: 6159-83.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA SOMENZARI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140277 Nr: 10830-91.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 192833 Nr: 9203-13.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 9203-13.2015 (Cód. 192833)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 111/113, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fl. 116.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154693 Nr: 3315-34.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA VITALINA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 3315-34.2013 (Cód. 154693)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado 

para se manifestar acerca da convalidação das provas produzidas, bem 

como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, portanto, 

interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 2933 Nr: 1379-96.1998.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITATRADING ITAMARATI TRADING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:1234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Processo nº 1379-96.1998 (Cód. 2933)

VISTOS, ETC.

Proceda com as anotações necessárias e encaminhem-se os presentes 

autos à Superior Instância, para a devida apreciação do recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134027 Nr: 4058-15.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151275 Nr: 11406-50.2012.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137183 Nr: 7507-78.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154447 Nr: 3082-37.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTO SATURNINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Processo n.º 3082-37.2013 (Cód. 154447)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, certifique-se a tempestividade das contrarrazões ao recurso 

de apelação encartada às fls. 91/95, após, considerando que pela novel 

sistemática processual o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174733 Nr: 16643-94.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE NUNES VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152075 Nr: 687-72.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTEVAM LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS - 

OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 687-72.2013 (Cód. 152075)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimadas a se 

manifestarem, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado 

para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137587 Nr: 7952-96.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BEZERRA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 
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admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153034 Nr: 1707-98.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145008 Nr: 4661-54.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUIRIDALINA PEREIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4661-54.2012 (Cód. 145008)

VISTOS, ETC.

Considerando que o decisum de fl. 117 transitou em julgado na data que 

fora proferida, reitere a intimação da parte autora para manifestar-se em 

prosseguimento.

Às providências

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138687 Nr: 9112-59.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORINHA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9112-59.2011 (Cód.138687)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137400 Nr: 7742-45.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CELESTE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7742-45.2011 (Cód.137400)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134940 Nr: 5068-94.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 
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BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133280 Nr: 3215-50.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINA LINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3215-50.2011 (Cód.133280)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139953 Nr: 10482-73.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10482-73.2011 (Cód.139953)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135660 Nr: 5856-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONITA FERREIRA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5856-11.2011 (Cód. 135660)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido à fl. 150, eis que se encontra em consonância com o 

artigo 85, §15, do NCPC .

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 144.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148451 Nr: 8339-77.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINA MARIA PASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8339-77.2012 (Cód.148451)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.
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Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 55041 Nr: 4634-81.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONILDO VALENTIM DE ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4634-81.2006 (Cód.55041)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 62537 Nr: 4062-91.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA SOARES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, IZA MARCIA 

COSTA - OAB:10834, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4062-91.2007 (Cód.62537)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 176156 Nr: 18204-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELI CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 18204-56.2014 (Cód.176156)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203873 Nr: 17801-53.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DELFINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 
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apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137487 Nr: 7845-52.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 202634 Nr: 16860-06.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16860-06.2015 (Cód. 202634)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, certifique-se a tempestividade das contrarrazões ao recurso 

de apelação encartada às fls. 169/177, após, considerando que pela novel 

sistemática processual o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138784 Nr: 9211-29.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA AGUIAR DE SOUZA MEDEIROS, ERALDO 

SOUZA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136455 Nr: 6711-87.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139194 Nr: 9643-48.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146198 Nr: 5903-48.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150716 Nr: 10815-88.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS MARINETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165808 Nr: 4737-10.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE PEREIRA BACHESK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145623 Nr: 5313-71.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ISRAEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o recorrido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 181657 Nr: 23755-17.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA AMELIA FERREIRA DA COSTA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 23755-17.2014 (Cód. 181657)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, proceda-se 

com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265802 Nr: 29024-32.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYLVANDO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONNY CLAIR BENCICE E SILVA 

- OAB:OAB/MT 16.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 29024-32.2017 (Cód. 265802)

VISTOS, ETC.

Defiro o petitório de folha retro, razão pela qual, determino a secretaria 

que proceda com a retificação necessária, tanto no Sistema Apolo como 

na etiqueta frontal do presente.

No mais, cumpra-se o desisum outrora exarado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171322 Nr: 12799-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA FERREIRA CHAVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12799-39.2014 (Cód. 171322)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Tribunal Regional Federal 1ª Região, recebo o 

presente feito e, na sequência, determino o prosseguimento do feito de 

acordo com determinação de fls. 39-40, especificadamente no que atine o 

agendamento da perícia médica.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177093 Nr: 19181-48.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA RANZULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19181-48.2014 (Cód. 177093)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, proceda-se 

com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177094 Nr: 19183-18.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19183-18.2014 (Cód. 177094)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, proceda-se 

com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177098 Nr: 19191-92.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DE OLIVEIRA FROIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19191-92.2014 (Cód. 177098)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, proceda-se 

com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179108 Nr: 21179-51.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 21179-51.2014 (Cód. 179108)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, proceda-se 

com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 141019 Nr: 330-29.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON LEITE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 330*29.2012 (Cód. 141019)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimadas a se 

manifestarem, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado 

para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162901 Nr: 14653-05.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMA MARIA LEITE DA CRUZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153156 Nr: 1826-59.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA GOMES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131517 Nr: 1251-22.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL PARAGUASSU DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150735 Nr: 10834-94.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA DIAS DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155858 Nr: 4476-79.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153902 Nr: 2549-78.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINO INACIO VIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168006 Nr: 8382-43.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINALVA MARQUES DE CAMPOS HUSSEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134715 Nr: 4816-91.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RICCI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137887 Nr: 8260-35.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161938 Nr: 12928-78.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN DOUGLAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156159 Nr: 4774-71.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUNEI SALES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 108797 Nr: 7450-65.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165829 Nr: 4779-59.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDE FERNANDES DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146538 Nr: 6264-65.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MANDAJI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.
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Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165799 Nr: 4719-86.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA BENTO MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 172131 Nr: 13757-25.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13757-25.2014 (Cód. 172131)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 26/27 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Por conseguinte, considerando que o perito outrora nomeado não está 

mais disponível para realização de pericias médicas, nomeio o Dr. Nelson 

Luiz da Cruz Júnior, clinico geral, para a realização do ato.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177663 Nr: 19730-58.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CLEIA GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19730-58.2014 (Cód. 177663)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 35/36 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174485 Nr: 16376-25.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16376-25.2014 (Cód. 174485)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 41/42 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173080 Nr: 14690-95.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14690-95.2014 (Cód. 173080)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 50/51, bem como a audiência de fls. 73/76 e, em sequência determino 

ao Sr. Gestor que expeça-se o necessário para cumprimento do aludido 

decisório.

Por conseguinte, considerando que o perito outrora nomeado não está 

mais disponível para realização de pericias médicas, nomeio o Dr. Nelson 

Luiz da Cruz Júnior, clinico geral, para a realização do ato.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174986 Nr: 16932-27.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA BATISTA LOPES MAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16932-27.2014 (Cód. 174986)
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VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 94/95 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174448 Nr: 16322-59.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO FURTADO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16322-59.2014 (Cód. 174448)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 24/25 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173400 Nr: 15080-65.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURIR VIEIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15080-65.2014 (Cód. 173400)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 58/59, bem como a audiência de fls. 80/83 e, em sequência determino 

ao Sr. Gestor que expeça-se o necessário para cumprimento do aludido 

decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168799 Nr: 9524-82.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRENITA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9524-82.2014 (Cód. 168799)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 48/49 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 169185 Nr: 10047-94.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOSDETE DO CARMO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10047-94.2014 (Cód. 169185)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 43/44 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 181365 Nr: 23431-27.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI RUFINO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 23431-27.2014 (Cód. 181365)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 30/31 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173680 Nr: 15438-30.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BARBOSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 
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OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15438-30.2014 (Cód. 173680)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 33/34 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175686 Nr: 17660-68.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILIO JONAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17660-68.2014 (Cód. 175686)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 46/47 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174576 Nr: 16484-54.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16484-54.2014 (Cód. 174576)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 27/28 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163834 Nr: 1235-63.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENORA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1235-63.2014 (Cód. 163834)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 42/43 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174245 Nr: 16105-16.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA DA SILVA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16105-16.2014 (Cód. 174245)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 76/77 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180504 Nr: 22399-84.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARTINS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2399-84.2014 (Cód. 180504)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 29/30 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 169046 Nr: 9830-51.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES MENDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9830-51.2014 (Cód. 169046)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 80/81 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175778 Nr: 17747-24.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSIMEIRE SOCORRO OLIVEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17747-24.2014 (Cód. 175778)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 38/39 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171979 Nr: 13576-24.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13576-24.2014 (Cód. 171979)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fl. 71 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175782 Nr: 17755-98.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17755-98.2014 (Cód. 175782)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 50/51 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174139 Nr: 15969-19.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS TARGINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15969-19.2014 (Cód. 174139)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 36/37 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180958 Nr: 22934-13.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORINHA SOARES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22934-13.2014 (Cód. 180958)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 32/33 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 176385 Nr: 18461-81.2014.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO VALDOMIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 18461-81.2014 (Cód. 176385)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 31/32 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2017 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 186819 Nr: 4135-82.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELITON APARECIDO VILANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 4135-82.2015 (Cód. 186819)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 88/91, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fls. 94/95.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129182 Nr: 8037-19.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA FERNANDA FEITEN DAEUBLE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINFRA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8037-19.2010 (Cód. 129182)

VISTOS, ETC.

Considerando que foram interpostos embargos de declaração em face do 

acórdão proferido, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 157999 Nr: 6596-95.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA BENÍCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 6596-95.2013 (Cód. 157999)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 126/130, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fl. 133.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152284 Nr: 915-47.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILZA ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162796 Nr: 14468-64.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE ABREU BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.
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Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 101758 Nr: 670-12.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA AMARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150922 Nr: 11029-79.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA BISPO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 120813 Nr: 17-39.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDAL, NINNA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142633 Nr: 2071-07.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO JARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165824 Nr: 4769-15.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR ALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Odair Alves Nascimento em face 

do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO..Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da parte autora, contudo, considerando que 

se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 240930 Nr: 9044-02.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BLANCO GONSALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 
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OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9044-02.2017 (Cód. 240930)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido junto a APS – 

ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 

16° andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 a 

título de astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 240929 Nr: 9042-32.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9042-32.2017 (Cód. 240929)

VISTOS, ETC.

Considerando a informação atinente a implantação do benefício posterior a 

petição de fls. 123/125, intime-se a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 230063 Nr: 18558-13.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 18558-13.2016 (Cód. 230063)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido junto a APS – 

ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 

16° andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 a 

título de astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 245910 Nr: 13452-36.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MACHADO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13452-36.2017 (Cód. 245910)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido junto a APS – 

ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 

16° andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 a 

título de astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 159572 Nr: 8650-34.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8650-34.2013 (Cód. 159572)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, determino, 

apenas, que se intime o apelado para fins do §1º do artigo 1.010 do NCPC.

Por conseguinte, havendo eventual interposição de apelação adesiva 

(artigo 1.010, §2º, do NCPC), conclusos para deliberação, do contrário 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os 

presentes autos à Superior Instância, para a devida apreciação do 

recurso, com as cautelas e homenagens de estilo.

No mais, diante da informação de fl. retro, intime-se o requerido para que 

implante o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim 

como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando 

a satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 199386 Nr: 14316-45.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENEUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14316-45.2015 (Cód. 199386)

VISTOS, ETC.

Cumpra-se a decisão de fl. 84.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165826 Nr: 4773-52.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS CONCEIÇÃO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARTINS CONCEIÇÃO DE 

MOURA em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para condenar 

este à revisão dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição 

quinquenal, atinente ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem 

remuneratória em sede de liquidação por arbitramento, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, o requerido poderá ser utilizados 

cálculos de conversão de servidores paradigmas. .Anoto, ainda, que o 

eventual percentual positivo obtido deverá incidir sobre todas as parcelas 

percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como 

incorporar definitivamente em seus vencimentos o alusivo percentual. Em 

sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, 

diante da isenção legal.Em razão da sucumbência, condeno o demandado 

ao pagamento da verba honorária ao douto advogado da parte autora, 

contudo, considerando que se trata de sentença ilíquida, o valor será 

fixado quando da liquidação por arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do 

NCPC ).Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154092 Nr: 2730-79.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELI PAULA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2730-79.2013 (Cód. 154092)

VISTOS, ETC.

Reitere-se a intimação de fl. 121. Outrossim, majoro a multa para o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil) reais.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145979 Nr: 5692-12.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MARQUEZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Processo nº 5692-12.2012 (Cód. 145979)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido formulado na petição de folha retro e, por conseguinte, 

procedo com a tentativa de penhora online do valor de R$ 8.605,36 nas 

contas da parte executada, através do Sistema BACENJUD (NCPC 854, 

caput).

Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no gabinete até que 

se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do item 

2.19.1.3 da CNGC.

 Sendo frutífera a tentativa supra, proceda-se com a transferência do 

valor para a Conta Única do Poder Judiciário e, na sequência, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 dias, 

comprovar quaisquer das situações ventiladas no §3º do artigo 854 do 

NCPC.

Decorrido in albis o prazo suso, ou rejeitada a manifestação, a 

indisponibilidade se converterá automaticamente em penhora, devendo, na 

sequência, a Secretaria cumprir o sexto parágrafo da decisão de fl. 209.

Por fim, determino o desapensamento dos autos, eis que com a prolação 

de sentença não há mais razão para permanecerem reunidos, o que 

acaba causando tumulto processual.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145978 Nr: 5691-27.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO IPER DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Processo nº 5691-27.2012 (Cód. 145978)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido formulado na petição de folha retro e, por conseguinte, 

procedo com a tentativa de penhora online do valor de R$ 2.221,59 nas 

contas da parte executada, através do Sistema BACENJUD (NCPC 854, 

caput).

Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no gabinete até que 

se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do item 

2.19.1.3 da CNGC.

 Sendo frutífera a tentativa supra, proceda-se com a transferência do 

valor para a Conta Única do Poder Judiciário e, na sequência, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 dias, 

comprovar quaisquer das situações ventiladas no §3º do artigo 854 do 

NCPC.

Decorrido in albis o prazo suso, ou rejeitada a manifestação, a 

indisponibilidade se converterá automaticamente em penhora, devendo, na 

sequência, a Secretaria cumprir o sexto parágrafo da decisão de fl. 209.

Por fim, determino o desapensamento dos autos, eis que com a prolação 

de sentença não há mais razão para permanecerem reunidos, o que 

acaba causando tumulto processual.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 172375 Nr: 14022-27.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE BERNARDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.
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Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165331 Nr: 3925-65.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSEIAS DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167920 Nr: 8261-15.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LOPES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171825 Nr: 13437-72.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME DURÃES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168893 Nr: 9644-28.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA CICERA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174338 Nr: 16213-45.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179833 Nr: 21837-75.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONILDA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 185363 Nr: 3040-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CAMPELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 159332 Nr: 8195-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE LINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8195-69.2013 (Cód. 159332)

VISTOS, ETC.

Considerando que o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação, HOMOLOGO a planilha acostada ao feito 

junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125461 Nr: 4448-19.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163619 Nr: 830-27.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DOS REIS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171321 Nr: 12797-69.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 169222 Nr: 10097-23.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON LUIZ GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165600 Nr: 4373-38.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADS, JANIO MENDONÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166059 Nr: 5181-43.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.
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Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177590 Nr: 19646-57.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE RODRIGUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19646-57.2014 (Cód. 177590)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que à fl.83, o n. causídico pleiteou a 

desistência da demanda, razão pela qual, intime-se o requerido para se 

manifestar nos termos do artigo 485, § 4º, do NCPC e, após, conclusos 

para deliberação.

Às providências

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165333 Nr: 3929-05.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA ARAUJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173134 Nr: 14768-89.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173880 Nr: 15680-86.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CRISTIANE ARAUJO SCUSSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167182 Nr: 7173-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CONCEIÇÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165599 Nr: 4371-68.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 176387 Nr: 18465-21.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIOMAR GOMES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163944 Nr: 1438-25.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIANA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165596 Nr: 4365-61.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - 

OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179573 Nr: 21640-23.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 
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autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150719 Nr: 10818-43.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163835 Nr: 1237-33.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DUTRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 169834 Nr: 10931-26.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MARIA DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175646 Nr: 17592-21.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR LEME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173405 Nr: 15090-12.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE INACIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15090-12.2014 (Cód. 173405)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimadas a se 

manifestarem, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado 

para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.
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Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171014 Nr: 12434-82.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 176197 Nr: 18248-75.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167886 Nr: 8206-64.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175781 Nr: 17753-31.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1° de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173433 Nr: 15125-69.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15125-69.2014 (Cód. 173433)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, certifique-se a tempestividade das contrarrazões ao recurso 

de apelação encartada às fls. 124/130, após, considerando que pela novel 

sistemática processual o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 
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Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175685 Nr: 17658-98.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER RODRIGUES GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17658-98.2014 (Cód. 175685)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, certifique-se a tempestividade das contrarrazões ao recurso 

de apelação encartada às fls. 124/129, após, considerando que pela novel 

sistemática processual o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 197504 Nr: 12793-95.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 12793-95.2015 (Cód. 197504)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 111/116, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fl. 119.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, conclusos para deliberação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 199002 Nr: 13961-35.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MARIA SIMÕES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13961-35.2015 (Cód. 199002)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, certifique-se a tempestividade das contrarrazões ao recurso 

de apelação encartada às fls. 77/83, após, considerando que pela novel 

sistemática processual o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167191 Nr: 7191-60.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO DE FRANÇA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 7191-60.2014 (Cód. 167191)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 114/116, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fl. 119.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 201389 Nr: 15803-50.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI MARIA SCHERER HECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15803-50.2015 (Cód. 201389)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, certifique-se a tempestividade das contrarrazões ao recurso 

de apelação encartada às fls. 153/158, após, considerando que pela novel 

sistemática processual o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 
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contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160283 Nr: 9993-65.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 9993-65.2013 (Cód. 160283)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 90/94, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fl. 98.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155493 Nr: 4119-02.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 4119-02.2013 (Cód. 155493)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 85/89, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fls. 92/93.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 202284 Nr: 16602-93.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANETE DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16602-93.2015 (Cód. 202284)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, certifique-se a tempestividade das contrarrazões ao recurso 

de apelação encartada às fls. 109/120, após, considerando que pela novel 

sistemática processual o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177666 Nr: 19736-65.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 204000 Nr: 17945-27.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 
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manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193553 Nr: 9749-68.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193477 Nr: 9684-73.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SELMA NONATO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 188722 Nr: 5643-63.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143355 Nr: 2860-06.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CORTES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2860-06.2012 (Cód. 143355)

VISTOS, ETC.

Diante do teor do r. acórdão proferido pela Instância Superior, intime-se a 

parte autora para providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

requerimento administrativo, o qual deverá ser encartado aos autos sob 

pena de extinção da demanda.

Cumprida a determinação supra, o processo deverá aguardar na 

secretaria, por 90 (noventa) dias, para resposta da autarquia, a qual 

deverá ser encartada ao processo pela parte requerente.

Acaso o benefício seja indeferido, desde já reabro o prazo para o 

requerido apresentar contestação, já que a peça de resposta outrora 

apresentada não discutiu o mérito e, consequentemente, para o 

requerente replicar, porquanto restará caracterizado o interesse de agir, 

autorizando o prosseguimento da demanda.

 Anoto, por oportuno, que na oportunidade de se manifestarem nos autos 

as partes deverão se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância.

Lado outro, concedido o benefício pelo requerido, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149355 Nr: 9316-69.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS, RAFAELA ALMEIDA DA SILVA, ROSA SILVA 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - 

OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9316-69.2012 (Cód. 149355)

VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184986 Nr: 2644-40.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR SIMÃO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2644-40.2015 (Cód. 184986)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 198/202, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fl. 206.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156271 Nr: 4881-18.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSP, SONIA LORDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 142-v, ou seja, informar o endereço atualizado do(a) 

autor(a).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 247454 Nr: 14708-14.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE COSTA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14708-14.2017 (Cód. 247454)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido junto a APS – 

ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 

16° andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.500,00 a 

título de astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136551 Nr: 6812-27.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6812-27.2011 (Cód. 136551)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para que implante 

o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 128.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177104 Nr: 19203-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR MARCELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por EDIMAR MARCELO DE OLIVEIRA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Em sequência, forte no artigo 487, I, do 

NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Considerando a sucumbência da parte autora, condeno-a ao 

pagamento de honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual 

fixo, com fulcro no artigo 85, §§ 3º inciso I cc §§ 4º, do NCPC, no 

percentual de 10% sob o valor da causa, correspondente em R$ 4.500,00, 

em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, ficando, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 413 de 1163



contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da 

justiça concedida.Condeno, ainda, a parte requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerá suspensa sua exigibilidade em razão da 

gratuidade.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de 

fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167850 Nr: 8157-23.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatrys Castanheira - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - OAB:17.057

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Maria de Fátima de Oliveira 

Rocha em face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à 

revisão dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição 

quinquenal, atinente ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem 

remuneratória em sede de liquidação por arbitramento, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, o requerido poderá ser utilizados 

cálculos de conversão de servidores paradigmas .Anoto, ainda, que o 

eventual percentual positivo obtido deverá incidir sobre todas as parcelas 

percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como 

incorporar definitivamente em seus vencimentos o alusivo percentual. Em 

sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, 

diante da isenção legal.Em razão da sucumbência, condeno o demandado 

ao pagamento da verba honorária ao douto advogado da autora, contudo, 

considerando que se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando 

da liquidação por arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença 

sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá 

ser procedida com o encaminhamento dos autos à Superior 

Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 

15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de 

fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135553 Nr: 5740-05.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU GRINIVALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5740-05.2011 (Cód. 135553)

VISTOS, ETC.

Ante a informação de fl. retro, intime-se o requerido para que se abstenha 

de cessar o benefício implantado em favor do autor, sem que tenha 

qualquer deliberação judicial nesse sentido.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 174.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 141592 Nr: 943-49.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para que, no prazo legal, diga acerca 

da manifestação de fls. 136v, esclarecendo acerca da efetiva implantação 

do benefício sob enfoque no feito, sob pena dos autos serem remetidos à 

Segunda Instância para apreciação do recurso retro interposto. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 190517 Nr: 7057-96.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7057-96.2015 (Cód. 190517)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para que implante 

o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 251135 Nr: 17618-14.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI SERRATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17618-14.2017 (Cód. 251135)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para que implante 

o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.
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 No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão inicial.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179109 Nr: 21181-21.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por PATRÍCIA CAMPOS DA SILVA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a 

revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso 

apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual 

positivo obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela 

parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias 

(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar 

definitivamente em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, 

forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da 

isenção legal.Em razão da sucumbência, condeno o demandado ao 

pagamento da verba honorária ao douto advogado da autora, contudo, 

considerando que se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando 

da liquidação por arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença 

sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá 

ser procedida com o encaminhamento dos autos à Superior 

Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 

15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de 

fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 198329 Nr: 13427-91.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NALUA TIBURTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13427-91.2015 (Cód. 198329)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para que implante 

o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 270003 Nr: 1054-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Witt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1054-23.2018 (Cód. 270003)

VISTOS,

Considerando a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o qual 

prevê novos requisitos para a petição inicial, verifico que na peça 

vestibular não consta a opção de realização ou não de audiência de 

conciliação ou mediação, tal como determina o artigo 319, VII, do NCPC , 

manifeste-se o autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob as penas da 

lei.

Outrossim, intime-se a parte requerente para que retifique o valor da 

causa, bem assim providencie o pagamento das custas complementares, 

no supracitado prazo, tendo em vista que a demanda refere-se a 

questionamento de CDA no valor de R$ 58.001,00, consoante à fl.32.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 197983 Nr: 13117-85.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13117-85.2015 (Cód. 197983)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, determino, 

apenas, que se intime o apelado para fins do §1º do artigo 1.010 do NCPC.

Por conseguinte, havendo eventual interposição de apelação adesiva 

(artigo 1.010, §2º, do NCPC), conclusos para deliberação, do contrário 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os 

presentes autos à Superior Instância, para a devida apreciação do 

recurso, com as cautelas e homenagens de estilo.

No mais, diante da informação de fl. retro, intime-se o requerido para que 

implante o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim 

como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando 

a satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 233236 Nr: 22111-68.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETINA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 
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CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22111-68.2016 (Cód. 233236)

VISTOS, ETC.

Trata de novo pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito 

de antecipação dos efeitos da tutela.

Nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, são requisitos 

para a concessão da tutela antecipatória: a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

No entanto, não foi encartado aos autos nenhum documento novo que 

pudesse alterar a situação fática dos autos, e, portanto, entendo que não 

há nada a ser revisto, pelos fundamentos já expostos na vergastada 

decisão de fls. 30/31.

Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 

do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA.

No mais, cumpra-se a certidão de fl. 77.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153486 Nr: 2148-79.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2148-79.2013 (Cód. 153486)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que não obstante reiteradas intimações, a 

autarquia ré não procedeu com a implantação do benefício conforme fora 

concedido na sentença de fls. 130/132.

 Desta feita, intime-se o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 16° andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, nos termos da petição de fls. 161/164, assim como para que remeta 

a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do 

comando judicial.

Por fim, ressalto que, acaso não seja comprovado nos autos a conversão 

do beneficio previdenciário concedido, sejam extraídas cópias dos autos e 

remetidas para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura de termo 

circunstanciado de ocorrência em face do Procurador Federal atuante 

neste processo, pelo crime de desobediência.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165800 Nr: 4721-56.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ROZANE CAMARGO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Em sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Considerando a 

sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 

85, §§ 3º inciso I cc §§ 4º, do NCPC, no percentual de 10% sob o valor da 

causa, correspondente em R$ 1.000,00, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade 

em decorrência da gratuidade da justiça concedida.Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerá 

suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade.Após o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, 

mediante a adoção das formalidades de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167797 Nr: 8086-21.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIR ZMUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, LUIZ MIGUEL DA COSTA PAIM - OAB:OAB/MT 18.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por CLAUDIR ZMUDA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a revisão dos 

vencimentos da parte autora atinente ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada 

defasagem remuneratória em sede de liquidação por arbitramento, 

respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o percentual 

eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da 

data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro 

de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de servidor 

paradigma.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da parte autora, contudo, considerando que 

se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166478 Nr: 5991-18.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARQUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ROSANGELA MARQUES DE 

MORAES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o 

requerido a revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 
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URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma. .Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual 

positivo obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela 

parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias 

(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar 

definitivamente em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, 

forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da 

isenção legal.Em razão da sucumbência, condeno o demandado ao 

pagamento da verba honorária ao douto advogado da autora, contudo, 

considerando que se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando 

da liquidação por arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença 

sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá 

ser procedida com o encaminhamento dos autos à Superior 

Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 

15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de 

fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167799 Nr: 8090-58.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETI SOPRANO HUNHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARGARETI SOPRANO 

HUNHOFF em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o 

requerido a revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma. .Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual 

positivo obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela 

parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias 

(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar 

definitivamente em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, 

forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO..Sem custas e despesas processuais, diante da 

isenção legal.Em razão da sucumbência, condeno o demandado ao 

pagamento da verba honorária ao douto advogado da parte autora, 

contudo, considerando que se trata de sentença ilíquida, o valor será 

fixado quando da liquidação por arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do 

NCPC ).Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 176563 Nr: 18652-29.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER CARVALHO DIOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 18652-29.2014 (Cód. 176563)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, determino, 

apenas, que se intime o apelado para fins do §1º do artigo 1.010 do NCPC.

Por conseguinte, havendo eventual interposição de apelação adesiva 

(artigo 1.010, §2º, do NCPC), conclusos para deliberação, do contrário 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os 

presentes autos à Superior Instância, para a devida apreciação do 

recurso, com as cautelas e homenagens de estilo.

No mais, diante da informação de fl. retro, intime-se o requerido para que 

implante o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim 

como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando 

a satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193965 Nr: 10085-72.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ELIZIARIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10085-72.2015 (Cód. 193965)

VISTOS, ETC.

Por meio da petição de fl. retro, a parte Autora requer novamente a 

reconsideração da decisão que indeferiu a medida antecipatória postulada 

nos autos.

 Contudo, entendo que não há nada a ser revisto, devendo o Autor 

manejar o recurso cabível para eventualmente lograr êxito ao seu intento.

 No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão inicial, intimando as 

partes para manifestar-se acerca do laudo pericial no prazo assinalado.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167628 Nr: 7856-76.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRIELE SILVA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO DE 

RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA ESPECÍFICA C.C. PRECEITO COMINATÓRIO E COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS proposta por DRIELE 

SILVA DE AMORIM em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para 

condenar o requerido a revisão dos vencimentos da parte autora atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 
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liquidação por arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, 

observando-se o percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá 

apresentar cálculos de servidor paradigma. Anoto, por conseguinte, que o 

eventual percentual positivo obtido deverá incidir sobre todas as parcelas 

percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como 

incorporar definitivamente em seus vencimentos o alusivo percentual. Em 

sequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO..Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da autora, contudo, considerando que se 

trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento.Sentença sujeita a remessa necessária, de modo que 

decorrido o prazo recursal deverá ser procedida com o encaminhamento 

dos autos à Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125351 Nr: 4363-33.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR FINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4363-33.2010 (Cód. 125351)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, retifique-se a representação processual do Autor no Sistema 

Apolo, conforme procuração aportada à fl. 143.

 Outrossim, diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para 

que implante o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim 

como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando 

a satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Finalmente, após o cumprimento da deliberação supra, encaminhem-se os 

autos à Superior Instância para apreciação do recurso de apelação 

interposto às fls. 92/105.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 249690 Nr: 16397-93.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16397-93.2017 (Cód. 249690)

VISTOS, ETC.

Trata de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de 

antecipação dos efeitos da tutela.

Nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, são requisitos 

para a concessão da tutela antecipatória: a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

Contudo, perscrutando os documentos colacionados pela parte autora, 

tenho que assiste razão a requerente, porquanto os laudos médicos 

imbricados ao feito denotam, em uma análise perfunctória, que a 

requerente se encontra incapacitada, a princípio, para o trabalho.

Logo, não é preciso fazer um esforço hercúleo para perceber presentes, 

pelo menos na ótica desta Magistrada, a possibilidade da concessão da 

tutela provisória antecipada pleiteada, visto que, presentes os elementos 

autorizadores do artigo 300 do NCPC, quais sejam: a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, somadas ainda à premente necessidade da medida, que se 

verificam no fato de a autora estar impossibilitada, temporariamente, de 

exercer suas atividades, bem como no caso de eventual demora a 

requerente poderá sofrer danos irreparáveis, porquanto encontra-se, em 

uma análise inicial, impossibilitado de manter a sua subsistência.

Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 

do NCPC, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em favor do 

autor para a implantação imediata do benefício auxílio-doença, devendo a 

medida ser implantada no máximo em 10 dias pelo requerido, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de 

astreintes.

 No mais, cumpra-se o decisum outrora exarado.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170688 Nr: 12018-17.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12018-17.2014 (Cód. 170688)

VISTOS, ETC.

No que atine ao pleito de fl. 110/v, assinalo que a sentença que condena 

ao pagamento de benefício previdenciário tem aplicação imediata, nos 

termos do art. 1.012, § 1º, II do NCPC, razão pela qual, intime-se o 

requerido para que implante o benefício deferido no prazo máximo de 10 

(dez) dias, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato 

HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, sob pena de 

pagamento de multa diária correspondente a R$ 500,00 a título de 

astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 Prosseguindo, tendo em vista que pela novel sistemática processual o 

juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153485 Nr: 2147-94.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO DOS SANTOS JUNIOR - 
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OAB:12359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 120, ou seja, informar o endereço atualizado do(a) 

autor(a).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166062 Nr: 5187-50.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5187-50.2014 (Cód. 166062)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para que implante 

o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146810 Nr: 6558-20.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JUNQUEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar nos autos acerca da petição de folhas 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 201795 Nr: 16174-14.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEUZA NUNES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16174-14.2015 (Cód. 201795)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para que implante 

o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160225 Nr: 9890-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMI MINUZZO SOBOTTKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO RAMOS NOGUEIRA, ESPOLIO DE 

GESULINA RAMOS NOGUEIRA, CLACI MARTINS MAIA, ANGELA ISABEL 

OSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE OLIVEIRA LAMMEL - OAB:14259-B, Rayane de 

Brito Correa - OAB:, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Proceda-se a tentativa de citação dos reqeuridos no endereço obtido em 

diligência junto ao Infojud.

Sem prejuízo procedam-se as demais diligências possiveis com os dados 

já informados pelo autor, procedendo-se tentativa de citação em todos os 

endereços obtidos.

Sem prejuízo, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis, solicitando-se 

cópia da matricula atualizada do imóvel objeto do litigio, bem como dos 

imóveis confinanetes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160225 Nr: 9890-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMI MINUZZO SOBOTTKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO RAMOS NOGUEIRA, ESPOLIO DE 

GESULINA RAMOS NOGUEIRA, CLACI MARTINS MAIA, ANGELA ISABEL 

OSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE OLIVEIRA LAMMEL - OAB:14259-B, Rayane de 

Brito Correa - OAB:, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Considerando-se a informação contida a fls. 97, e o teor da matricula do 

imóvel que deu origem ao loteamento, oficie-se novamente ao Cartório de 

Registro de Imóveis, para que informe a qualificação do atual titular da 

matricula 6543 (lote 4 quadra 9 - cf. fls. 52), oportunizando-se ao autor a 

emenda da inicial no que tange a identificação e qualificação dos 

confinantes.

Outrossim, solicite-se informações quanto ao cumprimento da Carta 

Precatória de fls. 92.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160225 Nr: 9890-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMI MINUZZO SOBOTTKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO RAMOS NOGUEIRA, ESPOLIO DE 
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GESULINA RAMOS NOGUEIRA, CLACI MARTINS MAIA, ANGELA ISABEL 

OSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE OLIVEIRA LAMMEL - OAB:14259-B, Rayane de 

Brito Correa - OAB:, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Acolho a emenda apresentada no que tange ao esclarecimento quanto ao 

fato dos requeridos serem também confinantes do imóvel.

Outrossim, diligêncie-se sobre o cumprimento da Carta Precatória de fls. 

92.

Exitosa a citação e certificado o decurso do prazo para oferecimento da 

defesa, certifique-se o cumprimento de todas as demais determinações 

contidas a fls. 34, oportunizando-se ao final a Manifestação do Ministério 

Público e por fim nova conclusão.

Frustrada a citação dos requeridos, intime-se o autor para promover as 

citações faltantes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160225 Nr: 9890-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMI MINUZZO SOBOTTKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO RAMOS NOGUEIRA, ESPOLIO DE 

GESULINA RAMOS NOGUEIRA, CLACI MARTINS MAIA, ANGELA ISABEL 

OSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE OLIVEIRA LAMMEL - OAB:14259-B, Rayane de 

Brito Correa - OAB:, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Frustradas as inúmeras diligências para a realização da citação pessoal 

de rigor o deferimento do pedido para citação por edital dos requeridos 

não localizados.

Outrossim, certificado o decurso do prazo para oferecimento de defesa e 

permanecendo os réus silentes, vista a Defensoria Publica para atuar 

como Curadora especial dos mesmos.

Deixo de designar tentativa de conciliação, eis que a ausência de citação 

pessoal torna inviável qualquer tentativa de composição entre as partes, 

ao menos neste momento processual.

Apresentada defesa e oportunizada a manifestação do autor quanto a 

eventuais documetnos apresentados ou questões processuais 

levantadas, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194572 Nr: 10567-20.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS 1001 LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CÉSAR RIBEIRO - 

OAB:5127, WAGNER LUIZ RIBEIRO - OAB:MT/1.9091

 Intimação do autor para apresentar, no prazo legal, o endereço atualizado 

do requerido tendo em vista que até a presente data o requerido não foi 

intimado da sentença, bem como ciente da certidão: Certifico que 

manuseando os autos constatei que o requerido não possui advogado nos 

autos conforme renuncia dos patronos as folhas 140 e homologação ás 

folhas 156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262397 Nr: 26513-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS, 

AMERICA INDUSTRIA, COMERCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI, MARIO 

CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faccin - OAB:49.698 

OAB/RS, LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 2571

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida BONA COZA 

ADMINSTRADORA DE BENS LTDA, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO 

COM A INFORMAÇÃO “”MUDOU-SE”, devendo informar o endereço 

atualizado da referida requerida para fins de proceder a citação, , 

informando nos autos com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE 

DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122218 Nr: 1290-53.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MENDES, ADALBERTO 

FERREIRA MENDES, CARLOS ROBERTO MENDES, ELIANA DOS SANTOS 

MENDES, NEUSA RAMOS MENDES, MARIA ALICE AGUIAR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: alexandre Bocchetti nunes - 

OAB:OAB/RJ, ERIKA CRISTINA FRAGETI SANTORO - OAB:OAB-SP 

-128775, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JULIANA DOS 

REIS SANTOS - OAB:13.479-B, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - 

OAB:15.549-O/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 30(trinta) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls. 198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 187909 Nr: 4877-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238-B, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12406-A 

OAB/MT, GIANOTTI A. MORAES GOMES - OAB:18.1216, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o deposito referente ao 

complemento da diligencia do oficial de justiça já realizada nos autos, 

tendo em vista que o valor depositado para o cumprimento do r. mandado 

foi insuficiente. Solicito que seja intimada a parte Atura a fim de que 

levante o valor de R$ 183,70 (cento e oitenta e três reais e setenta 

centavos), referentes a 05 diligências locais complementares, cujo 

depósito será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 110839 Nr: 1067-37.2009.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - OAB:16437, JEANNE 

KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JESSICA CAROLINA OLIVEIRA 

LOPES ARGUELLO - OAB:OAB/MT 15.330, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO 

DOS SANTOS - OAB:31694, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS da data 

designada para inicio dos trabalhos periciais o dia 09 de abril de 2018, às 

13 h 00 min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256642 Nr: 21979-74.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A-MT, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - 

OAB:270628 OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267308 Nr: 30127-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLI & GALLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 110845 Nr: 1072-59.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA 

THEREZA CAETANO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36427, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECEREM 

PERANTE ESTE JUIZO NO DIA 21/03/2018, ÁS 08:00 HORAS, PARA 

INSTALAÇÃO DA PERICIA NOS AUTOS, EM CONFORMIDADE COM A 

PETIÇÃO DO PERITO ACOSTADO AS FLS. 480/481, BEM COMO 

JUNTAREM AOS AUTOS O MAPA CADASTRAL DA PROPRIEDADE E 

MATRICULA ATUALIZADA DO IMOVEL, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191734 Nr: 8119-74.2015.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FERNANDO AIRES 

MESQUITA CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para retirar o edital e providenciar a 

publicação e comprovação nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 176863 Nr: 18954-58.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINA TEREZINHA PIRES ALBERTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVANTES CORRAL, CYBELE MARIA 

PAVANELLI PORTO CORRAL, NORMANDO CORRAL, MARISTELA 

BASTOS VICENZOTTO CORRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MARCOS LERMEN - 

OAB:OAB/MT 8.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS QUANTO A INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CARTORIO DE 

1º SERVIÇO REGISTRAL E TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES-MT, ACOSTADO AS FLS. 121/123, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227328 Nr: 16145-27.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHDOL, JOSEFA RUIZ LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório ajuizada por C. H. de 

O. L. representado por sua avó materna Josefa Ruiz Leite em desfavor de 

Seguradora Líder Consórcios do Seguro DPVAT S/A, visando o 

recebimento de seguro no valor de R$ 9.450,00 (70% de R$ 13.500,00), 

em razão de acidente automobilístico da qual foi vítima no dia 12/06/2016, 

que resultou em lesão no ombro e clavícula direitos.

Inicial instruída com os documentos de fls. 11/26.

Oportunizou-se a parte requerente a comprovação da apresentação de 

requerimento administrativo (fls. 27/verso); em fls. 32/33 foi apresentado o 

comprovante de envio do requerimento.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo prosseguimento d 

feito (fl. 35).

Recebida a inicial, deferiram-se os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora e designou-se audiência de conciliação (fl. 36).

Infrutífera a conciliação, o requerido apresentou contestação e 

documentos às 42/64, alegando preliminar de ausência de interesse de 

agir. No mérito, argumentou pela inexistência da prova de invalidez, e do 
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dano noticiado no boletim de ocorrência, postulando ainda pela realização 

de prova pericial.

Impugnação à contestação às fls. 67/68.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Considerando a existência de preliminar arguida pela requerida, quanto à 

falta de interesse de agir da autora, sob o argumento de ausência de 

pedido administrativo, não assiste razão a mesma, haja vista que houve 

requerimento administrado, consoante documento de fls. 32/33, sendo que 

a seguradora deixou transcorrer o prazo legal sem resposta, violando o 

direito da autora e, assim, surgindo interesse processual para o ingresso 

da presente demanda.

Desse modo, não acolho a preliminar de falta de interesse de agir.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e/ou estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 O imbróglio processual se resume na comprovação da eventual invalidez 

anatômica sofrida ou não pelo autor, nos termos da tabela anexa a Lei 

6.194/1974 e o nexo de causalidade existente entre o acidente sofrido e a 

invalidez consignada.

Portanto, fixo como ponto controvertido da demanda: a) existência da 

lesão incapacitante no requerente; b) em caso de ser positiva, o grau da 

incapacidade apresentada; c) se a incapacidade é abrangida pelo seguro 

contratado; d) nexo causal entre o acidente sofrido pelo requerente e a 

invalidez; e) a existência de obrigação de pagamento da indenização do 

seguro, e, em caso positivo, o quantum devido.

Considerando-se a natureza da demanda, tenho como substancial à 

realização de perícia médica, para a certificação da enfermidade que 

acomete o requerente, devendo ser indicado de forma precisa pelo perito 

o percentual da eventual perda, conforme postulado pela requerida 

Seguradora Líder Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Para tanto, nomeio o Dr. Brasil Sales Neto Filho, médico ortopedista, o qual 

deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 

5 (cinco) dias, ficando as partes cientes de que os contatos profissionais, 

o currículo e a documentação do perito se encontram em prontuário 

disponível para consulta em cartório. Havendo escusa, retornem os autos 

conclusos para nova nomeação de perito.

Em caso de concordância, intimem-se as partes para que no prazo comum 

de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta de honorários. 

Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se 

o perito para que se manifeste a respeito em cinco dias, tornando os autos 

conclusos a seguir para arbitramento.

 Caso não haja oposição ao valor dos honorários, homologo desde logo o 

valor da proposta, fixando a quantia no montante apresentado pelo perito; 

nesta hipótese, a seguir intime-se a requerida – responsável pelo custeio 

dos honorários periciais – para que providencie o depósito do montante no 

prazo de 10 (dez) dias. Feito o depósito, comunique-se o perito (por 

correio eletrônico) para que sejam iniciados os trabalhos.

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar 

início aos trabalhos.

 As partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão indicar 

assistentes técnicos (devendo informar telefone e e-mail para contato do 

respectivo assistente) e formular quesitos. A parte que formular quesito 

cuja resposta implique trabalho excessivamente oneroso deverá se 

responsabilizar pelo pagamento dos honorários correspondentes ao 

quesito, sob a pena de indeferimento.

Outrossim, consigna-se que a parte requerida já apresentou os quesitos à 

fl. 38V, tendo cumprido o disposto no artigo 465, §1º, inciso III, do Código 

de Processo Civil.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de 

quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que 

deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.

Concomitantemente a juntada, e inexistindo outros questionamentos das 

partes, expeça-se alvará de levantamento em favor do perito nomeado, o 

qual deverá apresentar os dados necessários para realização do 

procedimento, sendo certo que no caso de perícia inconclusiva ou 

deficiente, a remuneração inicialmente arbitrada poderá ser reduzida (CPC, 

artigo 465, §5º).

Com as providências, e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da ação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140520 Nr: 11090-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por João Lopes da Silva. 

em face de Banco Itaucard S.A, ambos qualificados, objetivando o 

recebimento por condenação a título de honorários de sucumbência.

O executado em fls. 187 realizou o pagamento do débito.

A parte exequente, em fls. 192, concordou com os valores requerendo o 

levantamento e a extinção do presente cumprimento de sentença.

Após, o exequente postulou pela devolução de valores depositados a 

título de consignação das parcelas do financiamento (fl. 213).

Instado a manifestar-se, o executado permaneceu inerte.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

 Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento integral da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz 

apor o seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o presente feito 

pelo pagamento do crédito cobrado.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados nos autos em favor 

do exequente, conforme petição de fls. 213, observando, inclusive, os 

poderes da procuração.

Proceda-se novamente com a intimação do executado para o 

adimplemento das custas de distribuição e contadoria, conforme 

certificado em fl. 211.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124778 Nr: 3772-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DTOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO DE JESUS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça:Certifico que em cumprimento ao r. mandado em 

19.12.2017 e dia 11.1.2018 procurei e não foi possível citar Orivaldo de 

Jesus de Carvalho pois não o encontrei. No endereço mencionado no 

mandado, Rodovia MT 358 não o encontrei e lá não existe o bairro 

Boitanga, existe a estrada da Palmeira que passa em frente à Fazenda 

Boitanga do Sr. José Renato Meirelles e do Sr. Francisco, a quem 

perguntei do Orivaldo e ele não conhece. Naquela estrada indaguei pelo 

devedor para várias outras pessoas, como o Sr. Wilson Duarte, Robson, 

Francisco José Pereira, Welington e outros pessoas moradoras daquele 

logradouro rural e ninguém conhece o Orivaldo. Assim, devolvo o 

mandado, no aguardo de eventuais novas informações da parte autora 

sobre o paradeiro do devedor, pronto para eventuais nova diligências.

 Tangará da Serra, 05 de Fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1456 Nr: 154-46.1995.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE, 

MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA, CIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA, ZAID ARBID, LIANE LONDERO, NILTON JOSÉ 

LONDERO, MARIA APARECIDA OLIVEIRA, ANGELA MARIA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MANOEL 

RIBEIRO FILHO - OAB:1143, MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,

Inviável a suspensão da presente Execução ante a pluralidade de 

executados a indicação de bens penhoráveis de titularidade da Exequente 

Guiomar Introvini Zantatta.

Intime-se o exequente para que comprove a distribuição da Carta 

Precatória já deferida, solicitando-se então informações quanto a 

eventuais créditos penhorados, oficiando-se a Cooperativa indicada para 

que promova o depósito judicial de tais créditos.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 166735 Nr: 6423-37.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAH CAETANO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, LOURENY DE ARRUDA R. DE JESUS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Autos nº: 166735

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, Marcos Terencio 

Agostinho Pires, o autor, o preposto da instituição financeira. Ausente o 

patrono do autor.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, restou frustrada a tentativa de 

conciliação.

Após foi colhido o depoimento das partes. Consigne-se que o depoimento 

foi gravado observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça.

 Após foi prolatada a seguinte decisão.

Vistos,

Aguarde-se a apresentação de memoriais no prazo sucessivo de 15 dias. 

Após conclusos para prolação de sentença...NADA MAIS, encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata.

 Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Parte autora:

Preposto da Requerida:

Advogada do Requerido:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181141 Nr: 23161-03.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI GHEDIN, THIAGO SCHWANCK GHEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLENI BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GHEDIN - OAB:OAB/MT 

21.664, ERNANI ORSO - OAB:16075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimaçao do advogado da parte autora para fins de proceder a retirada 

da carta precatoria expedida nos autos no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2730 Nr: 633-34.1998.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SALVADOR JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AMARO D'ALMEIDA, SEBALDO KELLER, 

EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER, VALDIR CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259-B, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:MT 6.000, MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:MT 8745-B, SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - OAB:10001, 

SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900

 Vistos,

Considerando-se que o executado Sebaldo Keller já foi citado (fls. 153) e 

a conversão da execuação para entrega de cosia para o pagamento em 

quantia certa, enseja apneas a necessidade de intimação do executado 

parao pagamento da quantia certa, promova-se a intimação do executado, 

quanto a conversão da execução e do atual saldo devedor..

Depreque-se a penhora, avaliação e Hasta Publica dos imóveis indicados, 

na forma pleiteada pelo exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226552 Nr: 15448-06.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para fornecer o resumo da inicial para confecção do 

edital via e-mail: ts.5civel@tj.mt.gov.br, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 60110 Nr: 1723-62.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES, ROSANGELA MARIA 

MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA MESSIAS, BANCO 

FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT, RULLYAN 

PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Vistos,

Diligencie-se junto a Segunda Vara na forma requerida a fls. 759, após 

proceda-se a citação dos herdeiros para o prosseguimento da execução.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63492 Nr: 5009-48.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:58971/PR, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, Ilan Goldberg - OAB:58973/PR

 Vistos,

Oportunize-se a manifestação do requerido quanto ao pedido de fls. 

645/656, devendo ainda o mesmo ser intimado para que informe a 
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númeração de todas as contas correntes mantidas pelo autor junto ao 

Bamerindus, HSBC e Bradesco entre 1987 e 21/8/2007, trazendo aos 

autos, no prazo de 90 dias, cópia dos respectivos extratos ou justifique, 

no prazo legal, eventual impossibilidade.

Não apresentada qualquer impugnação ao pedido e fornecido pela 

instituição financeira número do contrato de conta corrente e respectivos, 

extratos, oportunize-se ao autor a apresentação de suas contas, também 

no prazo de 90 dias.

Sem prejuízo de tais deliberações, proceda-se a consulta junto ao sistema 

Bacenjud para a identificação das contas correntes do autor.

Apresentada impugnação, informada a impossibilidade de fornecimento 

dos extratos ou decorrido o prazo para tanto, conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217426 Nr: 7895-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO TANGARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLY PEREIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 22.442-A, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Vistos,

Atente-se o Cartório para a teor da decisão de fls. 66, no que tange ao 

translado de cópia da decisão de fls. 66 para o feito principal, visto que a 

penhora deferida naquela audiência se refere a creditos da mencionada 

execução e nela deveria ter sido cumprida.

Assim, translade-se também as peças atinentes a penhora realizada, visto 

que a mesma visa garantir a execução em apenso.

Outrossim, oportunize-se ao embargado a manifestação quanto a petição 

de fls. 76/79, intimando-se ainda a peticionaria de fls. 80 para que 

apresente coópia da procuração mencionada e substitua os documentos 

ilegiveis juntados as fls. 81/84.

Cumpra-se..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271142 Nr: 2104-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, POR MEIO DE seu advogado habilitado 

nos autos 0800224-44.2013.801.0001 - 2ª VARA CÍVEL - RIO BRANCO - 

ACRE, para que, querendo, conteste a ação no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante artigo 306 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261593 Nr: 26067-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Compulsando aos autos, verifica-se que a natureza da demanda e a 

atividade empresarial fornecem indícios de que a empresa 

requerida/embargante possuí condições de arcar com as custas 

processuais sem prejuízo de seu funcionamento regular.

Mencionado fato é corroborado pelo extrato do sistema Renajud que 

segue anexo, onde constata-se a existência de 44 (quarenta e quatro) 

veículos em nome da empresa requerida, sendo 31 (trinta e um) deles livre 

de ônus.

Outrossim, apesar de alegar que enfrenta situação financeira agravada, 

não colacionou aos autos nenhum documento comprobatório para tanto.

Além disso, não consta dos autos anuência/autorização de David Ruelis 

para oferta do o veículo Marcopolo/Volare placa: NJD3980 como garantia, 

uma vez que estranho aos autos.

Assim, intime-se a requerida/embargaante para comprovar, no prazo de 

15 (quinze) dias, que não possui condições e arcar com as custas, as 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em 

razão do pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação 

(CPC, artigo 99, §2º), sob pena de indeferimento da inicial de embargos à 

ação monitória, bem como para que colacione aos autos 

anuência/autorização para oferta de garantia de veículo em nome de 

terceiro ou oferte outro bem em garantia, caso queira.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1487 Nr: 209-94.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA AOS AUTOS AS FLS. 

618//623, onde requer habilitação nos autos como terceiro interessado, no 

prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 163792 Nr: 1164-61.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN, PAULO ROBERTO KLEIN, 

ELIO FOLMER, ROSANGELA KLEIN FOLMER, MARCIA BARELLA KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos,

Intime-se o exequente para que apresente memória atualizada do débito e 

cópia das matriculas dos imóveis penhorados.

Após, considerando-se o grande lapso de tempo desde a útlima avaliação 

do imóvel objeto da matricula 411 de Campo Novo dos Parecis, expeça-se 

Carta Precatória para Avaliação e Hasta Pública do Imóvel, objeto da 

matricula 411 de Campo Novo dos Parecis, solicitando inclusive que 

quando da avaliação de tal imóvel seja comunicado este Juízo o montante 

da mesma e a pendência ou não de impugnação.

Apresentadas as informações sobre o saldo devedor e a nova avaliação 

do imóvel, conclusos para apreciação do pedido atinente ao 

levantamento/manutenação/renovação da penhora dos demais imóveis 

indicados pelo exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 238731 Nr: 6152-23.2017.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ARACI DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARACHISIO LISBÔA - 

OAB:OAB-BA 23.127

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA TRAZER OS 

AUTOS O ORIGINAL DO CONTRATO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO AS 

FLS. 52 E 53, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207732 Nr: 163-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEZIO DA SILVA E CIA LTDA , ANEZIO DA 

SILVA, ROSIMEIRE APARECIDA DOS REIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Diante do exposto, determino a desconstituição da penhora de fl. 75, no 

montante de R$ 1.885,28, em nome de Rosimeire Aparecida dos Reis da 

Silva e sendo certo que os valores já foram vinculados a conta única, 

proceda-se o levantamento do mesmo em favor do executado.Outrossim, 

intime-se o exequente e o executado para indicarem, no prazo de 30 dias, 

bens penhoráveis ou diligências para tanto, visando o prosseguimento do 

feito. Decorrido tal prazo sem manifestação das partes, permaneçam os 

autos suspensos pelo prazo de 1 ano, nos termos do §1 do artigo 921 do 

CPC.Quedando-se o exequente inerte e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos 

artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, 

consignando que o prazo da prescrição intercorrente não mais 

conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).Intimem-se.Tangará da 

Serra, 21 de fevereiro de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 114635 Nr: 4817-47.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIO JOÃO ROMANI, GENECI FIGUEIREDO 

ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, DANIELLE ROSA E 

SOUZA - OAB:PR20129, MARCOS ANTONIO DE MELLO - OAB:11.295, 

OSCAR SILVÉRIO DE SOUZA - OAB:PR16067

 Vistos,

Intime-se o autor para que requeira o que reputar necessário para a 

regularização da representação processual do presente feito, bem como 

para que se manifeste quanto a existência de bens em nome da 

executada remanescente, ou mesmo quanto a localização dos veículos 

cuja constrição já foi determinada.

Sem prejuízo, ante a informação quanto a inexistência de inventário, 

promova-se citação por carta dos herdeiros qualificados a fls. 564, 

instruindo-se a mesma inclusive com o ultimo cálculo atualizado do débito.

Intimem-se. Cumpra-se..

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 152971 Nr: 1645-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA DE FATIMA STORMANN, IRACI DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. Solicito informações 

da carta precatória de fls. 96, ressaltando que trata-se de processo de 

META do CNJ, com a devolução da missiva, dê-se vistas dos autos as 

partes para que no prazo de 05 (cinco) dias apresentem suas derradeiras 

alegações finais por escrito. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 157808 Nr: 6400-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/MT, KAREN PRISCILA ROCHA - OAB:22823/0

 Autos nº 6400-28.2013.811.0055 – Cód. 157808

Vistos.

Constata-se dos autos o trânsito em julgado do Acórdão de fls. 778-V, 

que proveu o Recurso de Apelação da defesa do réu e anulou o 

julgamento realizado, diante disso, dê-se vista dos autos as partes para 

manifestarem-se nos termos do art. 422 e seg. do CPP.

Em seguida venham-me conclusos para deliberação e apontamento de 

nova solenidade de julgamento.

Ademais, considerando que a anulação do julgamento foi SOMENTE em 

relação ao crime contra a vida, entendo que a condenação em relação ao 

delito descrito no art. 12, da Lei 10.826/2003 permanece, portanto, 

expeça-se a devida guia de execução penal definitiva, em relação ao 

citado delito.

Às providências. Cumpra-se, com URGÊNCIA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 128366 Nr: 7258-64.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO NASCIMENTO RODRIGUES, ELSON 

RAMOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT, MARCO ANTONIO DIAS FILHO - OAB:MT 15553, 

THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928/MT

 Autos nº: 7258-64.2010.811.0055.

Código Apolo nº: 128366.

 Vistos etc.

CONSIDERANDO que o depósito de armas e munições deste Fórum não 

possui segurança especializada, podendo ser, inclusive, diante de sua 

vulnerabilidade, violado por grupos criminosos;

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03, in 

verbis: “As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei (...)”

CONSIDERANDO o que reza o artigo 1º da Resolução nº 134, de 21 de 

junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário;
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CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 05/2017-CGJ;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, de 22 de 

janeiro de 2018;

DETERMINO:

1) Considerando que tanto o Ministério Público, quanto a Defesa dos réus, 

tiveram acesso ao teor do laudo pericial de balística forense acostado às 

fls. 47/53, todavia, não impugnaram os apontamentos realizados pelo 

Perito Oficial Criminal, entendo que, a apreensão da arma de fogo não mais 

interessa a persecutio criminis.

2) Desse modo, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que se 

encontram apreendidas duas (02) armas de fogo, sendo que, a primeira, 

consiste em um (01) revólver marca Taurus, calibre 38 Special, número 

SL780947, pertencente à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 

conforme asseveram os ofícios de fls. 32 e 83, visto que estava 

acautelado com o réu PM Franco Nascimento Rodrigues, razão pela qual, 

DEVOLVA-SE o referido objeto à mencionada instituição (PMMT), mediante 

termo de entrega na pessoa do Comandante respectivo.

3) Ademais, a segunda arma de fogo apreendida nos autos, consiste em 

uma (01) pistola marca Taurus, modelo PT 58 S, calibre 380, nº KOK 

47585, com doze (12) cartuchos intactos, pertencente a Carlos Eduardo 

Mendes de Oliveira, agente administrativo da Polícia Federal, motivo pelo 

qual, considerando o pleito acostado às fls. 55, INTIME-SE o legítimo 

proprietário para que, no prazo de cinco (05) dias, apresente os 

documentos atualizados com prazo de validade regular, visto que as 

cópias do porte de arma acostado às fls. 28/29, se encontra vencido 

desde o dia 13/02/2012.

3.1) Com o aporte aos autos dos referidos documentos, DEVOLVA-SE a 

arma de fogo ao autêntico proprietário, mediante termo de entrega, com a 

qualificação minuciosa do recebedor.

3.2) Em caso de não ser pessoalmente intimado no endereço acostado 

nos autos, INTIME-SE o proprietário pela via editalícia, consignando o prazo 

de quinze (15) dias para manifestação.

3.3) Todavia, em caso de decurso in albis dos prazos estipulados nos 

itens “3” e “3.2”, considerando os argumentos alhures consignados, 

REMETA-SE a arma de fogo apreendida ao Exército Brasileiro, para as 

providências pertinentes.

4) CIENTIFIQUE-SE a Diretoria do Foro, assim como, a Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso.

5) Por fim, CUMPRA-SE in totum as deliberações contidas no despacho 

acostado às fls. 235/235 verso.

6) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 31 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 271480 Nr: 2344-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 61/63 

verso:1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva 

apresentado pelo indiciado Danilo Alves de Oliveira, notadamente por 

persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto 

cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.2)CIÊNCIA ao 

Ministério Público e a Defesa do indiciado.Tangará da Serra, 22 de 

fevereiro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 267416 Nr: 30212-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLAN CARVALHO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 Autos nº: 30212-60.2017.811.0055.Código267416 , DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de março de 2018, às 16:00 

horas.4.INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado. 

4.1) REQUISITE-SE o comparecimento do réu junto à Direção do Centro de 

Detenção Provisória.5.INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as 

penas da lei, as testemunhas arroladas em comum (fls. 07).5.1 

REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares, 

para comparecerem à audiência supra designada.6.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e ao Advogado do réu. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra, 22 de fevereiro de 2018.Anna Paula Gomes 

de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 267415 Nr: 30210-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLAN CARVALHO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 Autos nº: 30210-90.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 23 de março de 2018, às 16h50min.4.INTIME-SE o réu para 

comparecimento, a fim de ser interrogado. 4.1) REQUISITE-SE o 

comparecimento do réu junto à Direção do Centro de Detenção 

Provisória.5.INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da 

lei, as testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06/06 verso) e na defesa 

(fls. 58).5.1 REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, a testemunha 

militar, para comparecer à audiência supra designada.6.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e ao Advogado do réu. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra, 22 de fevereiro de 2018.Anna Paula Gomes 

de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 267508 Nr: 30287-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE OLIVEIRA MORAES, ELTON 

RODRIGUES SILVA, WILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Autos nº: 30287-02.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 267508.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 

2018, às 15:00 horas.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 09), assim como as testemunhas 

arroladas pela Defensoria (fls. 106 verso).

4. REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares, 

para comparecerem à audiência supra designada.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e o Advogado do réu.

 CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 22 de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 247299 Nr: 14623-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE OLIVEIRA ALVES, JEFFERSON 

FRANCISCO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 DISPOSITIVO

 Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-D/01-G e o faço para CONDENAR os 

réus Leandro de Oliveira Alves e Jefferson Francisco Lopes, ambos 

qualificados nos autos, apenas nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, 

do CP.

 Pelos mesmos motivos, ABSOLVO os réus Leandro de Oliveira Alves e 

Jefferson Francisco Lopes, da imputação do crime previsto no art. 244-B 

da Lei nº 8.069/90, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada aos réus, individualmente.

DA DOSIMETRIA DA PENA

 DO RÉU LEANDRO DE OLIVEIRA ALVES

 PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi 

acentuada, haja vista que, conforme declarações uniformes das vítimas, o 

réu em questão utilizou-se de violência exacerbada, pois, a todo o 

momento, desferia chutes na vítima Marcos, empurrões e socos na vítima 

Marques Bruno, assim como, tortura emocional na vítima Nirlei, pois. 

colocou em sua boca a arma de fogo, razão pela qual, entendo que esta 

circunstância deve ser valorada de forma negativa.

Neste sentido, impende consignar que o Eminente Des. Orlando de Almeida 

Perri, do Sodalício Mato-Grossense, argumentou em sede de julgamento de 

apelação criminal que a violência exacerbada autoriza a exasperação da 

pena base: “(...) A intensa agressividade no cometimento do crime denota 

maior reprovabilidade da conduta, a demonstrar “culpabilidade” 

diferenciada, que autoriza o incremento da pena-base (...)” (TJMT, Ap 

119312/2017, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 

Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)”

 Seus antecedentes são bons, pois, compulsando detidamente às fls. 184, 

verifico a inexistência de sentença penal condenatória transitada em 

julgado.

 A sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme 

declarações despendidas pelas vítimas, assim como, pelo réu o crime foi 

praticado com a utilização de duas (02) armas de fogo, sendo que, não 

obstante a ausência de apreensão, as declarações contundentes das 

vítimas e testemunhas autorizam a incidência da circunstância acostada 

no inciso I, § 2º, art. 157, do CP.

Ademais, sobre a utilização de uma majorante como circunstância judicial, 

o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

consoante se infere do seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM 

SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE 

CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES 

TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. 

UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA 

MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04. Existindo duas causas de 

aumento, previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que 

uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo 

para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na 

terceira fase (HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta 

Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. 

Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta 

Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - 

HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 

09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015)”. 

(negritou-se e grifou-se)

 As consequências do delito foram graves, pois, conforme consta no auto 

de avaliação indireta, acostado às fls. 50, as vítimas suportaram o prejuízo 

de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), sendo que, na 

oralidade instrutória, a vitima Marcos reiterou que grande parte dos objetos 

e do valor pecuniário subtraído não foram recuperados.

 Os comportamentos das vítimas não devem ser considerados, pois, não 

influenciaram na conduta do réu.

 Levando em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

notadamente no que tange a culpabilidade, circunstâncias e 

consequências, hei por bem fixar a PENA-BASE em seis (06) anos, quatro 

(04) meses e seis (06) dias de reclusão, bem como trinta (30) dias-multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, não vislumbro a presença de 

nenhuma circunstância agravante. Por outro lado, constato a existência da 

circunstância atenuante da confissão espontânea, visto que, não obstante 

não tenha elucidado os fatos em sua totalidade, auxiliou no convencimento 

deste Juízo, servindo de elemento probatório robusto de condenação, 

razão pela qual, ATENUO a reprimenda anteriormente imposta em um nono 

(1/9), haja vista que o fato não foi confessado na íntegra, com riquezas de 

detalhes, chegando, portanto, ao quantum de cinco (05) anos, sete (07) 

meses e vinte e dois (22) dias de reclusão, bem como vinte e sete (27) 

dias-multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, considerando a ocorrência da causa 

de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de 

duas ou mais pessoas), AUMENTO a pena aplicada em um terço (1/3), 

alcançando o TOTAL DE SETE (07) ANOS, SEIS (06) MESES E NOVE (09) 

DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA E SEIS (36) DIAS-MULTA, QUE TORNO 

DEFINITIVA, pela inexistência de circunstâncias outras que possam 

modificá-la.

 Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses 

e 09 (nove) dias de reclusão, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL 

FECHADO, na forma do art. 33, § 3º, do CP, haja vista as circunstâncias 

judiciais negativas supracitadas.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em trinta e seis (36) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(03/05/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das 

penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva 

de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos 

os requisitos legais dos artigos 44 (mormente os incisos II e II) e 77 (inciso 

I), ambos do CP.

Nesta oportunidade, considerando que o réu permaneceu recluso durante 

todo o deslinde do presente procedimento, o quantum da pena aplicada, as 

circunstâncias judiciais desfavoráveis sopesadas na primeira fase 

dosimétrica, bem como, tendo em vista que os requisitos ensejadores da 

constrição da liberdade do réu ainda subsistem nos autos, NÃO LHE 

CONCEDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

DA DOSIMETRIA DA PENA

 DO RÉU JEFFERSON FRANCISCO LOPES

 PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi 

acentuada, haja vista que, conforme declarações harmônicas das vítimas, 

o réu em questão premeditou o crime, pois, durante o deslinde da conduta 

delituosa, um dos réus ligou para o mesmo, afirmando que não tinham 

encontrado o cofre e que as informações repassadas eram inverídicas, 

assim como, pediu para que o mesmo fosse buscá-los na cena do crime, 

demonstrando, igualmente, que o réu Jefferson, em companhia dos 

demais, premeditou o ilícito, razão pela qual, entendo que esta 

circunstância deve ser valorada de forma negativa.

Neste sentido, impende consignar que o Sodalício Mato-Grossense, 

notadamente a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no Enunciado nº 

49, afirmaram que a premeditação é motivo idôneo para a exasperação da 

pena base. Vejamos: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a 

majoração da pena-base em decorrência de maior culpabilidade da ação 

delituosa”

 Seus antecedentes são bons, pois compulsando detidamente às fls. 185, 

verifico a inexistência de sentença penal condenatória transitada em 

julgado.

 A sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme 
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declarações despendidas pelas vítimas, assim como, pelo réu Leandro de 

Oliveira Alves, o crime foi praticado com a utilização de duas (02) armas 

de fogo, sendo que, não obstante a ausência de apreensão, as 

declarações contundentes das vítimas e testemunhas autorizam a 

incidência da circunstância acostada no inciso I, § 2º, art. 157, do CP.

Ademais, sobre a utilização de uma majorante como circunstância judicial, 

o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

consoante se infere do seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM 

SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE 

CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES 

TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. 

UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA 

MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04. Existindo duas causas de 

aumento, previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que 

uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo 

para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na 

terceira fase (HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta 

Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. 

Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta 

Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - 

HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 

09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015)”. 

(negritou-se e grifou-se)

 As consequências do delito foram graves, pois, conforme consta no auto 

de avaliação indireta, as vítimas suportaram o prejuízo de R$ 22.500,00 

(vinte e dois mil e quinhentos reais), sendo que, na oralidade instrutória, a 

vítima Marcos reiterou que grande parte dos objetos e do valor pecuniário 

subtraído não foram recuperados.

 Os comportamentos das vítimas não devem ser considerados, pois, não 

influenciaram na conduta do réu.

 Levando em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

notadamente no que tange à culpabilidade, circunstâncias e 

consequências, hei por bem fixar a PENA-BASE em seis (06) anos, quatro 

(04) meses e seis (06) dias de reclusão, bem como, trinta (30) dias-multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, não vislumbro a presença de 

nenhuma circunstância agravante. Por outro lado, constato a existência da 

circunstância atenuante da confissão espontânea, visto que, não obstante 

não tenha elucidado os fatos em sua totalidade, auxiliou no convencimento 

deste Juízo, servindo de elemento probatório robusto de condenação, 

razão pela qual, ATENUO a reprimenda anteriormente imposta em um nono 

(1/9), haja vista que o fato não foi confessado na íntegra, chegando, 

portanto, ao quantum de cinco (05) anos, sete (07) meses e vinte e dois 

(22) dias de reclusão, bem como vinte e sete (27) dias-multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, considerando a ocorrência da causa 

de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de 

duas ou mais pessoas), AUMENTO a pena aplicada em um terço (1/3), 

alcançando o TOTAL DE SETE (07) ANOS, SEIS (06) MESES E NOVE (09) 

DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA E SEIS (36) DIAS-MULTA, QUE TORNO 

DEFINITIVA, pela inexistência de circunstâncias outras que possam 

modificá-la.

 Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses 

e 09 (nove) dias de reclusão, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL 

FECHADO, na forma do art. 33, § 3º, do CP, haja vista as circunstâncias 

judiciais negativas supracitadas.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em trinta e seis (36) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(03/05/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das 

penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva 

de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos 

os requisitos legais dos artigos 44 (mormente os incisos II e II) e 77 (inciso 

I), ambos do CP.

Nesta oportunidade, considerando o quantum da pena aplicada, as 

circunstâncias judiciais desfavoráveis sopesadas na primeira fase 

dosimétrica, o regime prisional imposto, NÃO LHE CONCEDO O DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADE.

Nessa toada, tendo em vista que os requisitos ensejadores da constrição 

da liberdade do réu se fazem presentes, notadamente para garantir a 

ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva e gravidade 

concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do réu, que, de forma 

premeditada, arquitetou o delito em questão, monitorando a residência e 

rotina das vítimas, assim como, considerando que os policiais militares 

auscultados afirmaram que o veículo do réu foi utilizado na prática de 

outros delitos da mesma natureza, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO 

CONDENADO JEFFERSON FRANCISCO LOPES, em consonância com o 

requerimento ministerial de fls. 01-H/01-I dos autos e com fulcro nos 

artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, c/c art. 387, § 1º, ambos 

do CPP, PROVIDENCIANDO-SE, imediatamente, a Secretária Judiciária a 

EXPEDIÇÃO do mandado de prisão do mesmo.

Nesta toada, impende consignar que o Superior Tribunal de Justiça, 

acerca da matéria já se decidiu. Vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE 

MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. 

PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA 

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 

MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 

IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. 

INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Para a Quinta Turma desta Corte, a sentença 

condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo 

título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do 

Código de Processo Penal, situação não presente nos autos. 2. A 

privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se 

de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e 

LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em 

decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a 

existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios 

suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais 

pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, 

na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal 

de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada 

em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a 

gravidade do crime. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a 

necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da 

periculosidade dos recorrentes, evidenciada especialmente pelo modus 

operandi empregado na prática do delito (subtração de bens em valores 

significativos, cometida em concurso de pessoas e com restrição de 

liberdade, ameaças e agressões a uma das vítimas), justificando-se, 

nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a 

ordem pública e conter a reiteração delitiva. 4. Condições subjetivas 

favoráveis aos recorrentes não são impeditivas à decretação da prisão 

cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida 

segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as 

providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem 

pública. 6. Recurso ordinário improvido. (RHC 86.187/AL, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

12/12/2017, DJe 05/02/2018)”

No que tange aos objetos apreendidos às fls. 108, quais sejam, um (01) 

aparelho celular Samsung Galaxy J5 branco, um (01) celular Alcatel Pixi 4 

preto, um (01) celular Blu azul e um (01) celular LG preto, INTIMEM-SE os 

réus para que, no prazo de cinco (05) dias, comprovem a licitude dos 

referidos objetos.

Decorrendo in albis o prazo supracitado, desde já, DESTRUAM-SE os 

referidos objetos.

No que tange a arma de fogo apreendida às fls. 109, REMETA-SE ao 

Exército Brasileiro.

Com relação ao pleito acostado às fls. 163/164, referente à restituição de 

um veículo automotor supostamente apreendido, considerando o teor da 

certidão de fls. 171, que evidencia que o referido veículo não se encontra 

apreendido nos autos, RESTA PREJUDICADA a sua análise.

Por outro lado, considerando a cota ministerial de fls. 172, OFICIE-SE à 

Autoridade Policial para que, no prazo de dez (10) dias, acoste aos autos 

informações pertinentes acerca da apreensão do referido veículo, bem 
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como, em qual procedimento o mesmo se encontra apreendido.

Com o aporte de resposta ou decurso do prazo consignado, 

CERTIFIQUE-SE, bem como, CIENTIFIQUE-SE a Defesa técnica do réu 

Jefferson Francisco Lopes, a respeito.

 Custas pelos acusados, todavia, SUSPENDO a cobrança pelo prazo legal 

com relação a ambos os réus, pois, o réu Leandro de Oliveira Alves se 

encontra assistido pela Defensoria Pública e, nesta oportunidade, DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita postulado pelo réu Jefferson Francisco 

Lopes na resposta de fls. 91/92.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, ao INFOSEG, bem como 

aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE os nomes dos réus no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal).

 Também após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO 

DEFINITIVA, com relação aos réus.

Sem prejuízo das providências anteriores, no que atina ao réu Leandro de 

Oliveira Alves, assim como, após a efetivação da prisão de Jefferson 

Francisco Lopes, EXPEÇAM-SE as competentes guias de execução 

provisória de pena, antes mesmo do trânsito em julgado da presente 

sentença, em total conformidade com a Súmula 716 do STF:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a 

aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do 

trânsito em julgado da sentença condenatória.”

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 22 de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 247273 Nr: 14587-83.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, WELDER GUSMA 

JACON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICAEL GONÇALVES DE LIMA LOIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOMES DALLAZEN 

- OAB:23411-O, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - OAB:13631

 Ex positis, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal, 

JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório de 

admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR o acusado Micael 

Gonçalves de Lima Loiola, já qualificado nos autos, a fim de que seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incurso nas 

penas dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (vítima Pedro) 

do Código Penal e artigo 121, incisos I, IV, VI c/c § 2º-A, inciso I (vítima 

Patrícia – violência doméstica) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Nos 

termos do artigo 413, § 3º do Código de Processo Penal, o acusado NÃO 

PODERÁ recorrer em liberdade, já que ficou preso durante toda a 

tramitação processual por conta de prisão cautelar, e, desde então, não 

houve alteração no cenário fático que afastasse o periculum 

libertatis.INTIMEM-SE, pessoalmente, o acusado e o Ministério Público 

(artigo 420, I do CPP), bem como, a Defesa técnica acerca da presente 

sentença de pronúncia (artigo 420, II c/c art. 370, §1º do CPP) e o 

Assistente de Acusação.Após o trânsito em julgado da presente decisão, 

devidamente CERTIFICADO, REMETAM-SE os autos ao Juízo da 1ª Vara 

desta Comarca, que é o competente para presidir a fase do judicium 

causae.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, 23 de fevereiro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 161892 Nr: 12844-77.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAN CORREA, WEDERSON LIMA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS DE ANDRADE CARDOSO 

- OAB:OAB/SP 255-236

 RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

 Código de rastreabilidade: 81120183187134

 Documento: 16_pdfsam_161892.pdf

 Remetente: SECRETARIA DA 2.ª VARA CRIMINAL - TANGARÁ DA SERRA 

- ANTIGA SECRETARIA DA VARA UNICA CRIMINAL ( GRAZIELA DE 

JESUS ALVES )

 Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO- CAMPO NOVO DO PARECIS ( 

TJMT )

 Data de Envio: 26/02/2018 09:57:19

 Assunto: CARTA PRECATÓRIA COM A FINALIDADE DE PROCEDER AO 

INTERROGATÓRIO DO RÉU.

 Código de rastreabilidade: 81120183187133

 Documento: 1_pdfsam_161892.pdf

 Remetente: SECRETARIA DA 2.ª VARA CRIMINAL - TANGARÁ DA SERRA 

- ANTIGA SECRETARIA DA VARA UNICA CRIMINAL ( GRAZIELA DE 

JESUS ALVES )

 Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO- CAMPO NOVO DO PARECIS ( 

TJMT )

 Data de Envio: 26/02/2018 09:57:19

 Assunto: CARTA PRECATÓRIA COM A FINALIDADE DE PROCEDER AO 

INTERROGATÓRIO DO RÉU.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 196974 Nr: 12407-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENIL FERREIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10316

 Autos nº: 12407-65.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 196974.

Vistos.

1) À vista da certidão de fls. 84, EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca 

de Jaciara/MT., para realização de audiência com a finalidade de oferecer 

ao réu Juvenil Ferreira Miranda, as condições ofertadas pelo Ministério 

Público às fls. 49, correspondente ao benefício da suspensão condicional 

do processo e fiscalização das condições.

 2) INTIMEM-SE o advogado do réu e o Ministério Público acerca da 

presente determinação.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 18 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 217520 Nr: 7968-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEVERSON PONTES BARRETO, LEANDRO 

DOS REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:19303 O, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - OAB:20491/O

 Autos nº: 7968-74.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 217520.

 Vistos etc.

CONSIDERANDO que o depósito de armas e munições deste Fórum não 

possui segurança especializada, podendo ser, inclusive, diante de sua 

vulnerabilidade, violado por grupos criminosos;

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03, in 

verbis: “As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei (...)”
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CONSIDERANDO o que reza o artigo 1º da Resolução nº 134, de 21 de 

junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 05/2017-CGJ;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, de 22 de 

janeiro de 2018;

DETERMINO:

1) Considerando que tanto o Ministério Público, quanto a Defesa técnica 

dos réus, tiveram acesso ao teor do laudo pericial de balística forense 

acostado às fls. 107/111, todavia, não impugnaram os apontamentos 

realizados pelo Perito Oficial Criminal, entendo que, a apreensão das 

munições, não mais interessa a persecutio criminis, razão pela qual, 

REMETAM-SE os referidos objetos ao Exército Brasileiro, para as 

providências pertinentes.

2) CIENTIFIQUE-SE a Diretoria do Foro, assim como, a Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso.

3) EXPEÇA-SE, com urgência, o necessário para o efetivo cumprimento da 

determinação constante no item “1”.

4) Considerando que a Defesa técnica do réu Leandro dos Reis Silva foi 

devidamente intimada via DJE, todavia, quedou-se inerte, INTIME-SE o réu 

para que, no prazo de cinco (05) dias, constitua novo causídico de sua 

confiança, nos termos do artigo 263 do CPP.

4.1) Em caso de não ser pessoalmente intimado, desde já, INTIME-SE o 

acusado pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze (15) dias.

4.2) Havendo o transcurso in albis dos prazos acima consignados, desde 

há, NOMEIO a Defensoria Pública para apresentar, no prazo legal, as 

derradeiras alegações, DEVENDO os autos serem remetidos à referida 

instituição.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 177632 Nr: 19695-98.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON AVELINO AZOMAECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Autos nº: 19695-98.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 177632.

 Vistos etc.

CONSIDERANDO que o depósito de armas e munições deste Fórum não 

possui segurança especializada, podendo ser, inclusive, diante de sua 

vulnerabilidade, violado por grupos criminosos;

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03, in 

verbis: “As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei (...)”

CONSIDERANDO o que reza o artigo 1º da Resolução nº 134, de 21 de 

junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 05/2017-CGJ;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, de 22 de 

janeiro de 2018;

DETERMINO:

1) Considerando que tanto o Ministério Público, quanto a Defesa, tiveram 

acesso ao teor do laudo pericial de balística forense acostado às fls. 

22/26, todavia, não impugnaram os apontamentos realizados pelos Peritos 

Oficiais Criminais, entendo que, a apreensão da arma de fogo e munições, 

não mais interessa a persecutio criminis, razão pela qual, REMETAM-SE os 

referidos objetos ao Exército Brasileiro, para as providências pertinentes.

2) CIENTIFIQUE-SE a Diretoria do Foro, assim como, a Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso.

3) Considerando o teor da resposta acostada às fls. 49/53, ABRA-SE 

VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação.

4) Empós, CONCLUSOS para deliberação.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 145176 Nr: 4848-62.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVILSON ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:9538/MT

 Autos nº: 4848-62.2012.811.0055.

Código Apolo nº: 145176.

 Vistos etc.

CONSIDERANDO que o depósito de armas e munições deste Fórum não 

possui segurança especializada, podendo ser, inclusive, diante de sua 

vulnerabilidade, violado por grupos criminosos;

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03, in 

verbis: “As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei (...)”

CONSIDERANDO o que reza o artigo 1º da Resolução nº 134, de 21 de 

junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 05/2017-CGJ;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, de 22 de 

janeiro de 2018;

DETERMINO:

1) Considerando que tanto o Ministério Público, quanto a Defesa, tiveram 

acesso ao teor do laudo pericial de balística forense acostado às fls. 

33/36, todavia, não impugnaram os apontamentos realizados pelo Perito 

Oficial Criminal, entendo que, a apreensão da arma de fogo e munições, 

não mais interessa a persecutio criminis, razão pela qual, REMETAM-SE os 

referidos objetos ao Exército Brasileiro, para as providências pertinentes.

2) CIENTIFIQUE-SE a Diretoria do Foro, assim como, a Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso.

3) EXPEÇA-SE, com urgência, o necessário para o efetivo cumprimento da 

determinação constante no item “1”.

4) Considerando que a Defesa técnica do réu Davilson Alves Pereira de 

Oliveira foi devidamente intimada via DJE, todavia, quedou-se inerte, 

INTIME-SE o réu para que, no prazo de cinco (05) dias, constitua novo 

causídico de sua confiança, nos termos do artigo 263 do CPP.

4.1) Em caso de não ser pessoalmente intimado, desde já, INTIME-SE o 

acusado pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze (15) dias.

4.2) Havendo o transcurso in albis dos prazos acima consignados, desde 

há, NOMEIO a Defensoria Pública para apresentar, no prazo legal, as 

derradeiras alegações, DEVENDO os autos serem remetidos a referida 

instituição.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 117487 Nr: 7502-27.2009.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandermiro Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 
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SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Certifico para os devidos fins que a Carta Precatória com a finalidade de 

proceder ao interrogatório do réu Vandermiro Ferreira de Souza, foi 

devolvida em 05/07/2017, conforme extrato em anexo, bem como informo 

que foi realizado buscas neste Cartório para localização da mesma, sendo 

que nada foi encontrado. Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 

nº 52/2007-CGJ (CNGC/MT, item 2.17.4.7 – “a”), impulsiono estes autos ao 

setor de Expedição de Documentos, com a finalidade de expedir “Carta(s) 

Precatória(s)” a Comarca de Sapezal/MT com a finalidade de proceder ao 

interrogatório do réu Vandermiro Ferreira de Souza, nos endereços 

descristos as fls. 91 (Aldeia Vale do Rio Papagaio, KM 45, MT 235, Cidade 

Sapezal/MT, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar o eventual novo 

endereço do réu junto a FUNASA ou FUNAI, acaso não seja encontrado 

para ser intimado no endereço anterior)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 178582 Nr: 20703-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) HOMOLOGO, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva das 

testemunhas Widger Pinheiro de Godoi, Arly Quirino da Silva e Raimundo 

Nonato Mendes da Rocha, externada pela defesa, nesta oportunidade. 2) 

Igualmente, HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, a 

desistência de oitiva das testemunhas PM Eronildes Jardim de França e PM 

Sidney do Nascimento, externada pelo Ministério Público nesta 

oportunidade. 3) DECLARO encerrada a instrução processual. ABRA-SE 

VISTA dos autos ao Ministério Público e, posteriormente, à Defesa, para 

apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 

4) Após tudo cumprido, CONCLUSOS para prolação de sentença. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 177284 Nr: 19387-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AMÂNCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) HOMOLOGO, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva da 

testemunha de defesa Reinaldo Alves Caetano, externada pelo advogado 

do réu nesta oportunidade. 2) DECLARO encerrada a instrução 

processual. ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público e, 

posteriormente, à Defesa, para apresentação de memoriais escritos, pelo 

prazo de cinco (05) dias, cada. 3) Após tudo cumprido, CONCLUSOS para 

prolação de sentença. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 269238 Nr: 236-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº: 236-71.2018.811.0055.Código Apolo nº: 269238.Vistos etc., 

RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi proposta em Juízo, 

dando ao acusado Lucas Dias Ferreira, como incurso na prática dos 

crimes que ela descreve, devendo a Secretaria de Vara observar ao 

disposto no art. 1.373 da CNGC/MT.2) Na forma do art. 56 da Lei nº 

11.343/06, DESIGNO o dia 19 de março de 2018, às 16:00 horas, para 

audiência de instrução e julgamento.3) CITE-SE e INTIME-SE o acusado 

para comparecer à audiência supra designada, a fim de ser interrogado.4) 

REQUISITE-SE providências no sentido de comparecimento do acusado 

Lucas Dias Ferreira junto ao Centro de Detenção Provisória local.5) 

INTIME-SE, igualmente para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 08).5.1) Com relação às 

testemunhas servidores públicos (policiais civis), COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servirem, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.6) 

Ademais, OFICIE-SE à POLITEC, com a finalidade de remeter a este Juízo o 

laudo pericial definitivo devidamente concluído, tendo em vista tratar-se de 

réu preso7) INTIME-SE a Defesa do réu, bem como o Ministério Público, 

acerca da audiência designada.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 28 de 

fevereiro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 114513 Nr: 4637-31.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RAMOS DE ARRUDA, VALDIR 

CALDEIRA DA SILVA, VINICIUS BERNARDINELLI DACACHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246, FABIAN FEGURI - OAB:16739, Marcio Sales de Freitas - 

OAB:7888, RICARDO S. SPINELLI - OAB:15.204/MT, VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE - OAB:15.361/MT

 Certifico para os devidos fins que foi expedida Carta Precatória para a 

Comarca de Cuiabá-MT para interrogatório do réu Vinicius Bernardinelli 

Dacache e a oitiva da testemunha Jacymar Capelasso e neste ato passo a 

intimar as defesas para que acompanhe o andamento da devida Carta 

Precatória .

Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 205444 Nr: 19066-90.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANTCHIESKO DJIENARO BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 Proceder a intimação do Advogado do réu para apresentar os memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 159418 Nr: 8362-86.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMÉRIO PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 

16.904

 Proceder a intimação do Douto Advogado do réu para no prazo de 05 

(cinco) dias apresentar alegações finais por escrito, conforme 

determinado as fls. 108 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 125767 Nr: 4739-19.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMIR CICERO DA SILVA, JOSE SERAFIM 

DOS SANTOS JUNIOR, JOSE MARCOS SOARES, ERASMO MAXIMO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Proceder a intimação da advogada do réu Erasmo Máximo Ferreira para 

no prazo legal apresentar alegações finais por escrito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 193636 Nr: 9832-84.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEZI AJIGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Proceder a intimação do advogado do réu para manifestar se acerca da 

certidão do Sr. Oficial juntada as fls.69/70 dos autos , a seguir transcrita: 

(...)Certifico que em cumprimento ao r. mandado da MM. Juíza da vara 

criminal, diligenciei ao endereço indicado e ali sendo, não procedi a 

INTIMAÇÃO da testemunha: ALATAIL CORIZOMAE KEZO, pois segundo a 

Sra. Marinalva, que reside naquele endereço ele se mudou não sabendo 

ela precisar seu paradeiro

. Tangara da Serra, 20/02/ 2017

 Manoel Reis Cangussu Ribeiro

 Oficial de Justiça

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MIGUEL DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 10/05/2018, às 09H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS GASPAR DE NOVAES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 10/05/2018, às 09H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANIO TEOTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 10/05/2018, às 10H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000505-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES FURQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 10/05/2018, às 10H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAYANE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 09/05/2018, às 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA EVELLIM DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 10/05/2018, às 08H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 10/05/2018, às 08H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL FERRAZ BERBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CADORE VEICULOS - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 09/05/2018, às 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE MARIA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001499-58.2017.8.11.0055 Autora: Jucilene Maria de Amorim 

Ré: Embratel TVSAT Telecomunicações S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 
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orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem 

da ré, por uma dívida no valor de R$ 218,07 (duzentos e dezoito reais e 

sete centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID 

n. 10936353). Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece 

a dívida em questão, por não ter contratado o serviço prestado pela ré, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. 

Diante da afirmação da parte autora de que a inscrição foi indevida, 

caberia à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída e mantida em 

nome da autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma que os 

serviços foram devidamente contratados e que as cobranças em questão 

são decorrentes de exercício regular de direito, inexistindo cobrança 

indevida, tampouco dano moral decorrente desta. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a contratação pela autora, a 

negativação advinda da cobrança por este e as consequências daí 

advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão à autora. Uma vez 

invertido o ônus probatório caberia a ré demonstrar que a pactuação de 

fato ocorreu. Em que pese a parte ré alegar que houve contratação de 

seus serviços, não há qualquer comprovação idônea da ocorrência 

destes. Neste ínterim, entendo comprovado que no presente caso houve 

fraude perpetrada por falsário, razão pela qual imperiosa é a declaração 

de inexigibilidade do referido contrato. É oportuno salientar que a falta de 

cautela da empresa em seu procedimento de contratação, acarretando a 

cobrança de pessoa que não contratou os serviços, é ato ilícito que gera 

dever de indenizar. Não é outro o entendimento do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme julgados abaixo colacionados: 

[...].Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado 

de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos 

dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a 

obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, 

nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência 

do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em 

montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. Na indenização por dano moral, os juros 

moratórios devem incidir a partir da data do arbitramento. (Ap 

149082/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 11/03/2015) (grifo nosso). [...] O 

fornecedor tem o dever de conferir de modo adequado os documentos de 

identificação do contratante no ato da celebração do contrato, e, se se 

sujeita aos riscos de uma contratação mais célere e simples, a lhe 

proporcionar ganhos, deve arcar com as consequências de tal risco, 

respondendo pelos danos que possa causar a terceiros. (Ap 26910/2015, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) Nesse diapasão, comprovada a 

existência de fraude realizada por terceiro no presente caso, necessária 

é a declaração de inexistência do negócio jurídico em relação à autora. 

Entretanto, embora a inclusão no presente caso de mostre indevida, é 

certo que inexiste dever de indenizar, uma vez que existe inscrição 

preexistente por inadimplemento. Neste caso incide o entendimento 

sumulado do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito: Súmula 385 do 

STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste sentido o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: 

[...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, negativado com 

vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade 

quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior. [...] 

(Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) 

(grifo nosso). É importante ressaltar que a parte autora não trouxe aos 

autos nenhuma prova sequer de que a citada seria indevida, sequer 

alegou tal fato, sublinha-se. Assim, sem demonstrar que houve discussão 

judicial a respeito da inscrição preexistente, bem como ilustrar os motivos 

pelos quais esta seria ilícita, reputa-se devida à citada inscrição 

preexistente. Ademais, consigna-se que inexiste distinguishing – enquanto 

distinção do caso concreto e o paradigma adotado nesta decisão (Súmula 

385 do STJ) – porque os fundamentos do enunciado citado se adequam 

perfeitamente ao caso posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida 

inexiste ofensa à honra subjetiva do devedor, embora seja possível 

cancelamento da inscrição posterior no caso desta ser indevida. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para 

declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a 

inclusão da autora no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, 

declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CELIA DEIJANI CHIAMULERA (REQUERENTE)
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ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)
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OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001031-94.2017.8.11.0055 REQUERENTE: LUZIA CELIA 

DEIJANI CHIAMULERA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. 

Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Noticia a parte Reclamante que 

manteve contrato de prestação de serviços de telefonia e internet com a 

Reclamada, surpreendido com o recebimento de faturas com valares 

acima do valor contratado a receber uma série de cobranças ostensiva. 

Da análise do conteúdo probatório constante dos autos, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Neste sentido, entendo que a alegação do 

consumidor de que teria sofrido abalos morais em razão de meras 

cobranças não se traduz em hipótese, por si só, capaz de gerar o dever 

de indenizar. Nesse panorama, a mera cobrança indevida, e tentativa de 

negociação extrajudicial de débito, em que pese causar compreensível 

incômodo ao consumidor, não pode ser considerada como capaz de gerar 

abalos morais indenizáveis, já que não ultrapassa a subjetividade da parte 

Reclamante, notadamente porque as cobranças indevidas não tiveram a 

capacidade de prejudicar o crédito da parte autora, porquanto não há a 

comprovação da inscrição do seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito e muito menos restou comprovado o pagamento 

indevido pela cobrança. Ocorre que somente se pode reputar passível de 

indenização por danos morais aqueles fatos que extrapolem os limites da 

razoabilidade, pois “...só deve ser reputado como dano moral à dor, 

vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no transito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos” (Filho, Sérgio 

Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 

99). De tanto, resulta que o pedido de indenização por danos morais não 

se sustenta, pois que, para o acolhimento da pretensão indenizatória por 

ato ilícito, necessário que se comprove a ocorrência de uma ação, de um 

resultado danoso e que, entre esses episódios, haja um nexo de 

causalidade, o que inocorreu na espécie. Pelo exposto, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95 e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juíza Leiga Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 

da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra 08 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-79.2017.8.11.0055
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Autos n. 1001517-79.2017.8.11.0055 Autor: GLAUCIENE RAMOS SANTOS 

Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ab 

initio, afasto a preliminar de incompetência absoluta do juizado para 

causas de alta complexidade suscitada pela ré, considerando ser 

desnecessária a realização de quaisquer perícias no presente caso, isto 

porque toda a celeuma posta pode ser resolvida em análise do acervo 

probatório já juntado aos autos, especialmente no toca a responsabilidade 

pela suspensão do serviço prestado. Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e superadas a preliminar supramencionado, inexistindo nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A priori, no caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Para os consumidores é possível a 

“facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências” (cf. artigo 6°, VIII, da Lei n. 8.078/1990). 

Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte autora são verossímeis, 

bem como se mostra o consumidor parte frágil e hipossuficiente nessa 

relação de consumo, não possuindo conhecimento específico sobre os 

serviços prestados pela ré e nem meios de constituir amplo acervo 

probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, inverte-se o ônus da prova. Depreende-se dos autos que o 

autor pretende obrigação de fazer consistente no restabelecimento do 

serviço de telefonia fixa e internet, considerando a interrupção indevida 

desses por parte da ré. Aduz que diante desses fatos sofreu danos de 

ordem moral e pleiteia a compensação desses. A ré, ao seu turno, afirma 

que após análise sistêmica foi verificado que ao solicitar a migração do 

sistema pós-pago para o prépago da referida linha, a Autora foi informada 

sobre o ciclo de sua fatura, bem como que após o cancelamento desta 

seria gerado uma fatura. Alega que mesmo após a migração solicitada 

restaram saldos remanescentes em nome da Autora, de modo que há 

débitos em aberto do mês 12/2017, no valor de R$ 36,90 (trinta e seis 

reais e noventa centavos), não obstante ao fato de que a mesma havia 

sido informada que haveria tal fatura a ser paga. Requer a improcedência 

da ação. A autora impugna a contestação apresentada e apresenta o 

comprovante de pagamento de referida fatura, reiterando assim os termos 

da inicial. Neste cotejo analítico, especialmente pela inversão do ônus da 

prova, considero não comprovado, na forma do art. 373, II do CPC, que a 

linha telefônica foi suspensa de forma regular, ou seja, que o serviço 

tenha sido prestado pela ré sem qualquer falha. Assim, entendo 

parcialmente procedente o pleito autoral. Nesta feita, entendo comprovada 

a falha na prestação do serviço, uma vez que o serviço foi suspenso sem 

fundamento. Ademais a ré informa ter cumprido a decisão de antecipação 

da tutela deferida pelo ilustre magistrado (cf. ID 11324822). É dizer, se a 

própria ré afirma ter reestabelecido a prestação de serviço, por lógico 

motivo pressupõe-se anterior interrupção. Nesse sentido é o entendimento 

da Turma Recursal Única do Estado do Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO - CONSUMIDOR - SERVIÇO DE INTERNET - SUSPENSÃO 

INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI 

3673/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/04/2012, Publicado no DJE 20/04/2012) 
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RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA 

PARA OUTRA LOCALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

INDIPONIBILIDADE DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. 

Configura falha na prestação do serviço a transferência de acesso 

telefônico diverso do solicitado. 2. O fornecedor responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. 3. O telefone e a internet são considerados, indispensáveis à 

vida moderna. Assim, indisponibilidade dos serviços acarreta, 

inegavelmente, transtornos ao usuário, na extensão suficiente para 

configurar o dano moral. (RI 6352/2010, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 05/07/2011, Publicado no DJE 13/07/2011) 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sublinho que no 

presente caso não há qualquer prova de que o autor tenha perdido algum 

trabalho ou que a falha na prestação do serviço tenha causado outro tipo 

de dano material, bem como resta comprovado que o prazo de suspensão 

foi de apenas alguns dias. Assim, entendo que a falha sistêmica causou 

apenas danos de ordem moral ao autor, mas de baixa monta, razão pela 

qual o valor acima citado se mostra apto a compensar os danos à 

personalidade sofridos. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para 

condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – suspensão do serviço 

(Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Mantém-se a tutela antecipada 

anteriormente deferida (cf. ID 11097580). Sem custas ou honorários nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. KARLA 

PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito
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Autos n. 8011682-03.2016.8.11.0055 Autor: Luiz Mariano Bridi Réu: Luiz 

Rogério Botaro PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

O presente caso se trata de AÇÃO DE COBRANÇA, promovida pelo autor 

em face do réu visando o recebimento de alugueres atrasados, IPTU 

referente ao período de aluguel e indenização pelos danos incidentes no 

imóvel, que perfazem o montante de R$ 25.828,23 (vinte e cinco mil 

oitocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos). Afirma o autor que 

é credor da quantia supracitada, uma vez que o réu deixou o imóvel ao fim 

da locação sem cumprir os termos contratuais, em especial efetuar 

limpeza, pagar o IPTU do período, bem como ilustra que há parcela de 

aluguel inadimplido. Bem como, informa que o objeto do contrato de 

locação é o imóvel localizado na Rua Ramon Sanches Marques, n. 308-S, 

de sua titularidade, para tanto colaciona o contrato de locação entabulado 

e fotos que alega ser do imóvel danificado e recibos relacionados aos 

reparos que foi obrigada a realizar. O réu, em resposta aos termos da 

inicial, controverte os fatos narrados pelo autor e salienta que adimpliu 

integralmente os termos contratuais, em especial as obrigações mensais 

(aluguéis), para tanto junta extratos bancários, bem como afirma que o 

autor não comprova os danos descritos no imóvel. Diante dos fatos 

narrados e das provas colacionadas aos autos entendo assistir razão a 

autora. Vejamos: A relação contratual entre autor e réu é fato 

incontroverso. Bem como, não há dúvidas de que existem obrigações 

contratuais não quitadas pelo réu. De acordo com o contrato inicialmente 

firmado entre as partes, é possível verificar que o locatário declara ter 

recebido o imóvel em estado de perfeito funcionamento, bem como declara 

ter recebido o aparelho de ar condicionado que o autor alega ter 

desaparecido. Deste modo, com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95 e após 

análise das fotos juntadas aos autos, é possível verificar que o imóvel foi 

entregue com danos ao autor, sendo necessário o ressarcimento dos 

valores desembolsados para o seu integral reparo. Assim, necessário que 

o réu seja compelido a indenizar o autor pelos danos materiais 

demonstrados (conforme orçamentos anexos à inicial) no importe de R$ 

2.514,09 (dois mil, quinhentos e quatorze reais e nove centavos). 

Consigno que os comprovantes de pagamento de conserto juntados pelo 

réu não se referem ao período de locação em questão, motivo pelo qual 

não fazem prova de pagamento no presente caso. Ainda, resta 

comprovado que o autor não adimpliu ao pagamento do IPTU referente ao 

período de locação (ano calendário 2014, 2015 e 1/3 2016), razão pela 

qual deve ser responsabilizado pelo montante de R$ 8.896,75 (oito mil 

oitocentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), na forma 

da cláusula sexta do contrato de locação (cf. ID n. 6366882). Por fim, 

embora o réu traga aos autos extrato de sua conta bancária que 

demonstraria a transferência de valores referentes ao aluguel dos meses 

de julho/2015 a março/2016, é impossível verificar o destinatário de todas 

as movimentações bancárias, mas verifica-se a existência de duas 

movimentações identificadas no período no valor de R$ 4.500,00 (quatro 

mil e quinhentos reais), cf. ID n. 6367133 e 6367133. Assim, por ser a 

prova do pagamento ônus de sua alçada (cf. art. 373, II do CPC), é preciso 

reconhecer o inadimplemento parcial dos aluguéis do período, devendo o 

réu ser compelido ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos 

reais), devendo ser atualizado a partir de cada um dos vencimentos a 

contar de outubro de 2015 (que é o primeiro mês sem prova de 

adimplemento). Deixo de analisar o pedido contraposto realizado pelo réu, 

considerando que a procedência dos pedidos do autor é medida 

diametralmente oposta ao seu acolhimento. 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, 

condenando-se o réu a pagar ao autor: a) R$8.500,00 (oito mil e 

quinhentos reais) a titulo de alugueis atrasados, devendo ser acrescidos 
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de juros de mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento 

de cada aluguel, a contar do mês de outubro de 2015; b) R$ 8.896,75 (oito 

mil oitocentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), a titulo 

de IPTU atrasado, pelo qual se obrigou contratualmente, acrescidos de 

juros de mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento da 

obrigação tributária; c) R$ 2.514,09 (dois mil, quinhentos e quatorze reais 

e nove centavos), acrescidos de juros de mora (simples), a base de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC 

a incidir da data do desembolso. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000211-75.2017.8.11.0055 REQUERENTE: EDSON MARTINS 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

O reclamante ajuizou a presente ação de Obrigação de Fazer com pedido 

de tutela de urgência, consistente em determinar que a reclamada 

oportunize ao reclamado a realização da avaliação descrita na inicial. 

Narra o reclamante que está cursando o 10º semestre do curso de Direito 

na instituição reclamada e que em razão de problemas no aditamento do 

contrato de FIES, matriculou-se somente dois meses após o início das 

aulas. Informa que mesmo tendo sido matriculado no curso referido, a 

instituição reclamada só disponibilizou o acesso ao portal do aluno no dia 

10.4.2017, ou seja, mais de dois meses após a realização da matrícula, o 

que ensejou a perda do prazo de postagem da atividade descrita na inicial. 

Por tais motivos requereu em medida de urgência que a requerida fosse 

compelida a oportunizar ao requerente a realização da atividade descrita 

na inicial. No mérito, requereu a procedência deste pedido. A parte 

requerida comprovou a liberação do acesso ao sistema ao requerente, 

mesmo que fora do prazo determinado pelo juízo, desse modo, o 

requerente requereu aplicação de multa pela sua dissidia. A requerida 

contestou o feito, aduzindo, em síntese, que liberou acesso ao requerente 

por duas vezes, mas o requerente sempre perdeu o prazo para 

confecção das atividades. Ressalta-se que a parte autora não apresentou 

impugnação à contestação. No contexto dos autos, verifica-se que a parte 

reclamada carreou os autos com cópia dos documentos hábeis que 

demonstram a abertura do portal universitário, após determinação judicial, 

bem como a realização das atividades por parte do requerente. Deixo de 

majorar o valor da multa aplicada no momento do deferimento da tutela de 

urgência antecipada, tendo em vista que houve o cumprimento da medida. 

No entanto, como a decisão apenas foi cumprida após 09 (nove) dias do 

prazo determinado, fixo o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) 

a título de multa. Indefiro o pedido de condenação em honorários 

advocatícios, levando em consideração o teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da 

Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para 

fins de ratificar a medida de urgência concedida nos autos, bem como 

condenar a requerida em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a título de 

multa, tendo em vista o descumprimento da decisão no prazo fixado. 

Decisão sujeita à homologação do Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Às providências. Anderson Luiz do Nascimento da 

Silva Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOISES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000823-13.2017.8.11.0055 REQUERENTE: JOSE MOISES DA 

CUNHA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 

9.099/95). Fundamento e decido. A parte Reclamante distribuiu a 

reclamação nº 0004376-85.2014.8.16.0044, que tramitou perante o 

Juizado Especial Cível desta Comarca, anteriormente, em desfavor da 

mesma Reclamada, com o mesmo objeto jurídico e causa de pedir, da 

presente demanda. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM QUE EXERCIA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 

LITISPENDÊNCIA. 1- Trata-se de ação de indenização por desvio de 

função, através da qual a parte autora objetiva o pagamento das 

diferenças salariais decorrentes do desvio de função, julgada procedente 

na origem. 2) PRELIMINAR - Sinale-se que para a configuração da 

litispendência, prevista no artigo 337, inciso IV e parágrafos do CPC/2015, 

capaz de autorizar a extinção do processo, sem resolução de mérito com 

fundamento no inciso V, do artigo 485, do CPC/2015, é necessária a 

presença concomitante da chamada tríplice identidade: identidade de 

partes, pedido e causa de pedir com outra demanda ainda em curso. 

Assim, havendo a presença concomitante da tríplice identidade, está 

presente o instituto da coisa julgada e ou da litispendência. 3) Ocorre, in 

casu, que se fez presente a tríplice identidade em relação à demanda 

anteriormente ajuizada pelo autor (Processo n.001/1052440490-2), uma 

vez que o mesmo postulou diferenças salariais sob o argumento de que 

foi nomeado para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, mas que 

desenvolveu atribuições dos cargos de Técnico em Enfermagem. 4) Ante 

este aspecto, impõe-se o provimento do recurso, para extinguir o feito 

com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC/15. RECURSO INOMINADO 

PROVIDO” (TJRS – 1ª TR – RI nº 71005405014 – CNJ 

0011603-55.2015.8.21.9000 – rel. juiz Niwton Carpes da Silva – j. 

28/04/2016) De acordo com o art. 485, inciso V, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: “V – reconhecer a existência de perempção, 

de litispendência ou de coisa julgada; Ressalte que a matéria referente à 

litispendência é de ordem pública e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não proferida a sentença de mérito. (CPC, artigo 485, §3º). Ante 

o exposto, nos termos do art. 485, V, do CPC, indefiro a inicial, JULGANDO 
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EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga. Visto, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo necessário as cautelas de estilo. Tangará da Serra 19 de 

fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GALDINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XAVIER COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001145-33.2017.8.11.0055 Autor: Jorge Galdino de Oliveira Ré: 

Xavier Comercio de Automóveis Ltda. – ME. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A princípio afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela empresa ré, uma vez que o autor narra suposta 

falha na prestação do serviço de revenda – que, de forma incontroversa, 

foi prestado pela ré (cf. contrato de financiamento em ID n. 10269753). 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, superada a preliminar suscitada, 

inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Em síntese, o autor 

narra que adquiriu um veiculo (S-10, Cabine Dupla, Flex Power, 

Advantage) intermediado pela empresa ré, em 21 de outubro de 2014. 

Entrementes, aduz que em junho de 2017 descobriu que existiam 

pendências tributárias incidentes no veículo (a saber: IPVA ano calendário 

2012), no valor de R$ 1.244,13 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e 

treze centavos), que foi inscrito em dívida ativa. Diante deste fato, afirma 

ter sido prejudicado por conduta negligente da ré que não ofertou o bem 

livre e desimpedido, tampouco lhe informou tais fatos, razão pela qual 

pleiteia obrigação de fazer consistente na regularização fiscal do bem, 

compensação por danos morais e indenização por danos materiais. A ré, 

ao seu turno, ilustra que não possui responsabilidade por eventuais 

débitos incidentes sob o veículo em questão, e que estes são de 

responsabilidade do antigo proprietário do bem. Bem como informa que 

inexiste danos matérias e morais no presente caso. Após detida análise 

dos autos, é preciso reconhecer que assiste parcial razão ao autor. 

Explico: Embora inexista cópia do contrato entabulado entre as partes que 

defina as obrigações contratuais das partes, entre elas cláusula de 

entrega do bem livre e desimpedido, é certo que a ré – empresa 

fornecedora – responde em regra por todos os débitos incidentes sobre o 

bem até a data da tradição (cf. art. 502 do CC), bem como em decorrência 

dos princípios da informação e da boa-fé objetiva que norteiam o 

microssistema consumerista. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O VEÍCULO SEM DÉBITOS ASSUMIDA PELA 

VENDEDORA. RECUSA DE PAGAR AO COMPRADOR OS DÉBITOS 

PRETÉRITOS DE IPVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE 

DE CONTINUAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS 

PARTES AO ESTADO ANTERIOR. INCLUSÃO DO COMPRADOR NA DÍVIDA 

ATIVA DECORRENTE DA CONDUTA OMISSIVA DA VENDEDORA. DANOS 

MORAIS DEVIDOS.1. Se a ré, fornecedora, vendeu ao autor, consumidor, 

um veículo, sem ressalvar a existência de débitos de IPVA pretéritos e 

sem informá-lo a esse respeito, é responsável pelo pagamento destes, 

ainda que isso não esteja expresso no contrato de compra e venda, por 

expressa previsão do art. 502, do CC, e ainda por decorência dos 

princípios da informação e da boa fé objetiva. 2. Se a despeito do dever 

assumido no contrato, a recorrente vendeu ao recorrido um veículo que 

possuía dívidas e se recusou a pagá-las, não resta dúvida de que se 

quedou inadimplente. Caracterizando-se o inadimplemento da ré, ante a 

impossibilidade de se continuar da relação contratual, pelo manifesto 

prejuízo que isso iria provocar ao autor, correta a rescisão da avença, 

com a devolução das partes ao estado anterior.3. A inclusão do nome do 

comprador do veículo na dívida ativa, decorrente da recusa injusta da 

vendedora em pagar os débitos referentes ao bem, é suficiente para 

causar abalos à sua honra objetiva, ensejando indenização pelos danos 

morais. 4. A indenização pelos danos morais deve ser fixada 

considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e 

do responsável, de modo a atingir sua dupla função: reparatória e 

penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 

Se a sentença recorrida atendeu a esses parâmetros, fixando o valor com 

justiça e proporcionalidade, impossibilita-se a redução deste. 5. Apelo 

improvido. (Acórdão n.461268, 20070111533143APC, Relator: ARNOLDO 

CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4ª Turma Cível, Data 

de Julgamento: 28/10/2010, Publicado no DJE: 12/11/2010. Pág.: 94) (grifo 

nosso). Deste modo, a venda do bem com impostos atrasados que não 

foram informados ao consumidor constitui falha na prestação do serviço e 

consubstanciam dever de indenizar in casu. Assim, considerando a 

responsabilidade da empresa ré pela falha na prestação do serviço, é 

necessário que esta seja compelida a regularizar os débitos fiscais 

incidentes no veículo do autor (em referência ao IPVA do ano 2012, 

exclusivamente). De igual modo, no que tange ao pedido de compensação 

por danos morais, entendo este ser pertinente no presente caso, isso 

porque não se trata de mero transtorno ou simples aborrecimento a 

situação exposta nos autos. A negligência na prestação dos serviços 

contratados da ré implicou na inclusão do nome do comprador do veículo 

na dívida ativa e é suficiente para causar abalos à sua honra objetiva, 

ensejando indenização pelos danos morais. Assim, tenho que ação 

negligente do réu vulnerou em demasia o autor/consumidor em questão e 

provocou-lhe forte angústia, lhe impingindo danos a sua dignidade 

enquanto pessoa humana que devem ser reparados. A compensação 

deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, 

por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, 

compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte 

quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Posto isso, 

considerando-se as circunstâncias do caso, os sofrimentos passados 

pelo autor, o caráter pedagógico punitivo, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que o valor R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de danos morais é justo. Por fim, no que toca ao 

pedido indenizatório por danos materiais na entendo que o autor não 

comprovou quaisquer danos materiais os presentes autos, uma vez que 

não trouxe qualquer elemento de prova que indica ter realizado os gastos 

mencionados. Assim, por ser ônus de sua alçada, na forma do art. 373, 

inc. I do CPC, improcedente se mostra tal pedido. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para: · Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 
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da inclusão em dívida ativa (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). · Determinar que a ré 

proceda a regularização fiscal do veículo do autor. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, opino 

por julgar extinto o feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-84.2017.8.11.0055
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Autos n. 1001064-84.2017.8.11.0055 Autor(a): Helio Ferreira Barbosa Ré: 

Banco do Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

síntese, o autor narra que a ré devolveu o cheque de n. 850619, emitido 

em 27 de outubro de 2016 por inexistência de fundos, tendo sido 

apresentado em duas oportunidades (07 de novembro de 2016 e 09 de 

novembro de 2016). Entrementes, ilustra que havia saldo positivo em sua 

conta corrente, motivo pelo qual a devolução foi indevida e lhe causou 

danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que não praticou 

qualquer ato ilícito, uma vez que nas duas apresentações do cheque em 

questão inexistia saldo positivo em conta corrente, portanto inexistiria 

dever de compensar in casu. Analisando o acima narrado, bem como a 

prova produzida nos autos, resta controversa a existência de fundos na 

conta corrente do autor no ato de apresentação dos títulos de crédito, a 

licitude da devolução da cártula e as consequências deste ato advindas. 

Após detida analise dos fatos narrados e das provas produzidas reputo 

não assistir razão ao autor. Explico: De acordo com os extratos bancários 

juntados pelo autor em sua inicial (cf. ID n. 10037021), resta comprovado 

que nas datas em que o título foi apresentado para pagamento não havia 

montante suficiente para o desconto dos títulos. Verifica-se que o saldo 

da conta corrente do autor, na data de 04 de novembro de 2016, era de 

R$ 4.065,13 (quatro mil e sessenta e cinco reais e treze centavos), tendo 

sido depositado o montante de R$ R$ 1.000,00 (mil reais), e resgate da 

poupança no importe de R$ 1.310,90 (mil trezentos e dez reais e noventa 

centavos), em 07 de novembro de 2016. Porém, na mesma data foram 

realizados descontos no montante total de R$ 7.055,11 (sete mil e 

cinquenta e cinco reais e onze centavos), motivo pelo qual inexistia saldo 

suficiente para o pagamento da cártula alhures citada. De igual modo se 

verifica a inexistência de fundos, na data de 09 de novembro de 2016, 

quando foi realizada a segunda apresentação da cártula para pagamento. 

Cumpre esclarecer que o autor possuía saldo positivo em suas contas 

poupanças, porém é inequívoco que o desconto dos títulos apresentados 

para pagamento se dá ordinariamente em conta corrente, não podendo a 

instituição financeira ré, inadvertidamente, promover o desconto nos 

investimentos do autor, salvo pacto em sentido contrário. Neste diapasão, 

considerando a inexistência de fundos em conta corrente, não há falar em 

conduta ilícita praticada pela instituição financeira ré. Ao contrário, a 

devolução dos títulos em questão se fundou em exercício regular de 

direito, na forma do art. 188, I do CC. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO – 

DANO MATERIAL E MORAL – COMPENSAÇÃO DE CHEQUES – 

DEVOLUÇÃO POR IRREGULARIDADE NA CÁRTULA E INSUFICIÊNCIA DE 

FUNDOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, 

I, CPC/15 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, em que pese o deferimento 

da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, 

ainda que minimamente, a suposta falha na prestação do serviço pelo 

fornecedor, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC/15. Não provado 

a falha na prestação do serviço, mormente pelo motivo da devolução estar 

dentro das normas vigentes da instituição financeira, quais sejam 

irregularidade da cártula e insuficiência de fundos, inexiste ato ilícito a 

ensejar indenização por dano moral. Em razão do trabalho empregado 

pelos advogados das partes demandadas, da natureza e da importância 

da causa, além do tempo decorrido, há desequilíbrio no quantum fixado 

pela sentença a título de honorário advocatício, mostrando-se 

desproporcional, ante a inobservância do que preceitua o art. 85, §2º, do 

CPC/15. (Ap 24674/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 20/04/2017) (grifo nosso). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE DEVOLVIDO POR 

INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - REGISTROS NEGATIVOS - NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO 

– RECURSO DESPROVIDO. A devolução de cheques por insuficiência de 

fundos e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é conduta 

praticada pelo credor no exercício regular de direito. É responsabilidade do 

órgão mantenedor do cadastro, e não do credor, a prévia notificação 

acerca da inscrição do nome em cadastro de inadimplência. (Súmula nº 

359 do STJ) (Ap 74364/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) (grifo nosso). Neste 

diapasão, medida que se impõe é a improcedência dos pedidos contidos 

na inicial. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

21 de fevereiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 
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Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001032-79.2017.8.11.0055 Autora: Wayne Andrade Cotrim 

Arantes Ré: Editora Três Ltda. PROJETO DE SENTENÇA RELATÓRIO: 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 26 de janeiro de 2018, às 08h15m (cf. 

ID n. 11492724), apesar de ter sido cientificado da existência da ação (cf. 

ID n. 10635609) e, consequentemente, da audiência de conciliação. Neste 

diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Por tal razão, considerando a 

juntada de contestação e documentos e posterior impugnação, afasto os 

efeitos da revelia no presente caso (art. 344 do CPC). De mais a mais, no 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista, inclusive no tocante a 

inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII do CDC. Isto 

porque nas relações de consumo “a inversão do ônus da prova pode 

decorrer de lei (ope legis), quando a responsabilidade for pelo fato do 

produto ou do serviço (arts. 12 e 14, do CDC), ou por determinação judicial 

(ope judicis), versando acerca da responsabilidade por vício no produto 

(art. 18, CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e 

6º, VIII, do CDC”[5]. No caso dos autos, os fatos e documentos 

demonstram relação de consumo, além do que a autora mostra-se como 

parte frágil e hipossuficiente às práticas usuais do fornecedor, entre elas 

constituição de acervo probatório. Além disso, na forma ope legis 

inverte-se o ônus da prova (artigo 14, § 3º, I e II, Código de Defesa do 

Consumidor), cabendo à ré fazer prova de que o defeito não existe ou há 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inicialmente, conforme 

documentos juntados na inicial (cf. ID n. 10204442 e ss.) constata-se que 

a assinatura de revista do portfólio da empresa estava sendo descontada 

mensalmente no cartão de crédito da autora. Tal cobrança derivou da 

renovação automática da assinatura, sem autorização prévia expressa da 

consumidora, que inclusive comprova ter solicitado o cancelamento pelo 

canal de atendimento fornecido pela ré (cf. ID n. 10204446 e 10204442). A 

ré por sua vez, na peça contestatória limita-se a argumentar que houve 

renovação programada da assinatura na forma descrita no contrato 

inicialmente entabulado entre partes, ainda informa ter realizado o 

cancelamento do serviço, devolvido todo o montante da assinatura 

(inclusive parcelas vindouras), ante a impossibilidade técnica de 

cancelamento dos descontos automáticos. A par disso, verifica-se que a 

autora assiste parcial razão. No presente caso, configurada está a prática 

abusiva prevista no artigo 39, inciso III, do CDC, que diz: “é vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] 

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 

produto, ou fornecer qualquer serviço;”. Assim é, porque o direito e o 

interesse em contratar ou manter-se contratando, assumindo obrigações, 

é ato personalíssimo que deve ser respeitado, não devendo o fornecedor 

fazer-se de desentendido quando o consumidor cancela assinatura de 

revistas contratada, e mesmo assim, a esta é renovada ao arrepio da 

manifestação de vontade expressa. Estando suficientemente comprovado 

o agir culposo da ré, porque diante da inércia da autora prontamente 

renovou a assinatura de revista, uma vez que possuía os dados pessoais 

e bancários daquela. Ademais, não há nenhuma prova sequer de 

comunicação prévia da renovação programada, como tenta fazer crer a 

ré. Ainda, o desconto indevido por dois meses da citada assinatura – 

mesmo após solicitação de cancelamento – configura falha na prestação 

de serviço, devendo responder objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor, independente da existência ou não de culpa, na forma do 

artigo 14, do CDC, bastando para tanto, a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e o dano 

causado, o que resta devidamente comprovado. Ainda, merece 

aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e difusos. No que 

tange ao dano moral no presente caso entendo este configurado, pois há 

ilicitude na conduta que inclui cobranças de renovação de assinatura de 

revista sem autorização do consumidor, o que já é suficiente para 

configurar dano moral, haja vista que a ofensa a direitos básicos do 

consumidor é capaz de gerar, por si só, danos. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSINATURA DE 

REVISTA NÃO CONTRATADA - DÉBITO DE MENSALIDADE NO CARTÃO 

DE CRÉDITO - COBRANÇA ABUSIVA - SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO ATENDENDO OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CARÁTER 
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PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA – LUCROS CESSANTES NÃO 

RECONHECIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O desconto não autorizado de valores provenientes de 

assinatura de revistas no cartão de crédito constitui abusividade que 

suplanta os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando dano moral 

indenizável. [...] (Ap 55383/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 

20/10/2015) (grifo nosso) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RENOVAÇÃO DE ASSINATURA REVISTA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO 

DO CONSUMIDOR - RENOVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - FIXAÇÃO DENTRO 

DE PATAMAR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. O valor indenizatório 

deve ser fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade, representando justa indenização à vítima, como forma 

inclusive, de desestimular reiteração de prática abusiva. É indevida a 

renovação de assinatura de revista pela Editora, a qual não teve o 

consentimento do assinante, bem como o desconto das parcelas nas 

faturas de seu cartão de crédito, configurando-se in casu, ofensa moral 

passível de reparação cível. (Ap 69428/2008, DES. MARIANO ALONSO 

RIBEIRO TRAVASSOS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2009, 

Publicado no DJE 24/11/2009) (grifo nosso). Outrossim, está pacificado na 

jurisprudência que não depende de prova o dano moral, bastando 

comprovação do fato que o causou, como nos autos, uma vez que é 

impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua 

mágoa. Nesse sentido, atente-se para a ementa abaixo colacionada: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DE REVISTA. DÉBITOS LANÇADOS EM FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. PRATICA 

ABUSIVA. ART. 39, III, DO CDC. Gratuidade de justiça concedida 

tão-somente para possibilitar o conhecimento deste recurso. A renovação 

automática de assinatura de revista encontra óbice no art. 39, III, do CDC, 

que proíbe expressamente o fornecimento de produtos ou serviços, sem a 

solicitação do consumidor. Os danos morais, nas circunstâncias, 

operam-se "in re ipsa", decorrendo do próprio fato violador do direito. 

Manutenção do "quantum" indenizatório. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70058404013, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 26/03/2014). 

Posto isso, considerando-se as circunstâncias do caso, os sofrimentos 

passados pelo consumidor, o caráter pedagógico punitivo, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que o valor sugerido 

pela autora, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de 

danos morais é justo. Noutro diapasão, entendo não assistir direito a 

repetição do indébito no presente caso, primeiro porque é incontroverso 

que a editora promoveu o estorno do débito, segundo, e mais importante, 

porque não reputo estar caracterizada má-fé da ré a respeito da cobrança 

indevida, em que pese esta ter ocorrido em decorrência de falha na 

prestação do serviço[6], a ré promoveu, de pronto, o cancelamento e a 

devolução dos valores. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para 

condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) a título de danos morais é justo, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se 

tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a 

partir do arbitramento. Entrementes, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

repetição do indébito por inexistir má-fé da parte ré no presente caso, não 

havendo falar em repetição simples por já terem sido estornados os 

valores em questão. Outrossim, confirmo, por sentença, a tutela 

antecipada alhures deferida. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

19 de fevereiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 

21/09/2011) [6] [...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o 

entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro 

deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam 

os arts.940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese, tornando 

imperiosa a determinação de que a repetição se dê de forma simples. 

Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. 

Aplicação da Súmula 83/STJ. 4. É inadmissível o recurso especial nas 

hipóteses em que a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento 

suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação analógica dos 

enunciados n. 283 e 284 da Súmula do STF. Precedentes.5. Rever a 

distribuição dos ônus sucumbenciais envolve análise de questões de fato 

e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, atraindo 

aplicação da Súmula 7/STJ. Precedentes.6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016) (grifo nosso).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000126-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE COSSETIN (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de citada, a Executava não comprovou nos autos a 

satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010517-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MOURA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010517-81.2017.8.11.0055 REQUERENTE: RENAN MOURA 

TORRES REQUERIDO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - 

SPE LTDA Vistos etc. Renan Moura Torres ajuizou ação indenizatória em 

desfavor de Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda. Em síntese, 

alegou que firmou instrumento particular de compromisso de compra e 

venda de fração ideal que corresponderá unidade autônoma futura, no 

valor de R$ 350.023,00 (trezentos e cinquenta mil reais e vinte e três 

reais), já tendo pago a quantia total de R$ 20.396,16 (vinte mil, trezentos e 

noventa e seis reais e dezesseis centavos). Afirmou que por motivos da 

extrema dificuldade financeira, procurou a requerida no intuito de desistir 

da compra realizada e para solicitar o reembolso dos valores pagos, 

porém, em que pese ao contrato firmado entre os ora litigantes 

estabelecer que, quando a vontade de rescindir o contrato partir do 

comprador, este terá direito a devolução dos valores já pagos, no patamar 

de 25% (vinte e cinco por cento), o que, segundo o extrato de valores 

apresentado pela empresa, equivaleria ao montante aproximado de R$ 

5.099,03 (cinco mil, noventa e nove reais e três centavos), a requerida 
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aduz que o requerente só faz jus ao estorno da irrisória quantia 

aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais), alegando que todo o valor 

remanescente fora repassado ao intermediador do negócio, a título de 

comissão de corretagem. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na movimentação. Ata da audiência de 

conciliação acostada nos autos. Houve impugnação. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Preliminar 1 - Competência do Juizado 

Especial Cível O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

perseguido no processo e deve ser proporcional à cláusula envolvida na 

lide e não ao valor de todo o contrato, desse modo, rejeito a presente 

preliminar. 2- Ilegitimidade Passiva Quanto a preliminar de ilegitimidade 

passiva com relação a valores pagos a títulos de corretagem, indefiro, 

diante da não comprovação ter repassado tal valor ao profissional 

especializado. Mérito. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Rescisão Contratual de Parcelas Pagas, no entanto, a parte reclamada 

aduz que o autor faz jus a importância de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Havendo inexecução do contrato por parte de quem recebeu as arras ou 

o sinal, cabível a devolução integral do valor pago, salvo previsão 

contratual de clausula penal, como neste caso, devidamente corrigido; 

essa é a inteligência do art. 418 do Código Civil. Verificada a grandiosa 

ocorrência de demandas envolvendo a compra e venda de imóvel, a 

especializada 2ª seção do STJ editou a SÚMULA 543, regulamentando 

como deve ser a decisão judicial sobre a rescisão nos contratos de 

compra e venda de imóveis. A propósito, veja-se: “Súmula nº 543 do STJ - 

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento”. (Grifei). Deve-se observar, portanto, que o 

valor a ser restituído ao consumidor neste caso será parcial, uma vez que 

a rescisão não decorreu de culpa da requerida. Por sua vez, a súmula 

deixa em aberto o percentual a ser restituído em caso de desistência do 

comprador, ao estipular que: “...ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento”. Respeitando àqueles que 

pensam de forma diversa, entendo que quando a desistência ocorre em 

razão de culpa do comprador (impossibilidade de continuar com o 

pagamento, por exemplo), a construtora tem o direito de reter apenas e tão 

somente 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos, uma vez 

que o imóvel poderá ser comercializado novamente. Aliás, diferente não é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. 

PROPORCIONALIDADE. CC, ART. 924. I - A jurisprudência deste Superior 

Tribunal de Justiça está hoje pacificada no sentido de que, em caso de 

extinção de contrato de promessa de compra e venda, inclusive por 

inadimplência justificada do devedor, o contrato pode prever a perda de 

parte das prestações pagas, a título de indenização da promitente 

vendedora com as despesas decorrentes do próprio negócio, tendo sido 

estipulado, para a maioria dos casos, o quantitativo de 10% (dez por 

cento) das prestações pagas como sendo o percentual adequado para 

esse fim. II - E tranquilo, também, o entendimento no sentido de que, se o 

contrato estipula quantia maior, cabe ao juiz, no uso do permissivo do art. 

924 do Código Civil, fazer a necessária adequação”. (STJ; AgRg no REsp 

nº 244.625/SP; Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro; Julgado em 

9/9/01; Grifei). O CDC, em seu artigo 51, inciso IV, tem como cláusula 

abusiva e, portanto, nula de pleno direito, conforme estipulado no caput do 

mencionado artigo, a obrigação de natureza iníqua e incompatível com a 

boa-fé, tal como se apresenta a cláusula que transfere ao consumidor 

custos da inexecução de contrato, quando na verdade se trata de risco 

da atividade lucrativa desenvolvida pela requerida. Entendo que a 

retenção é devida, todavia os 10% (dez por cento) devem incidir apenas 

sobre os valores pagos pelo requerente, e não sobre o valor total do 

contrato, pois o valor resultante da incidência da cláusula penal não pode 

sobrepor-se ao valor da obrigação principal, à luz do art. 412 do Código 

Civil, aplicável à espécie por força do art. 7º do CDC. O requerente pagou 

à requerida a o valor de R$ 20.712,11 (vinte mil, setecentos e doze reais e 

onze centavos), conforme mostra nos extratos de pagamentos juntados 

pela requerida. Deduzidos os 10% da multa contratual, o requerente faz 

jus à devolução de R$ 18.640,89 (dezoito mil, seiscentos e quarenta reais 

e oitenta e nove centavos), de forma simples. Em relação a taxa de 

corretagem, depreende-se do contrato pactuado entre as partes, que as 

despesas com o referido serviço seria custeado pela requerida, com isso, 

não pode no momento da rescisão querer imputar tal ônus ao requerente. 

Indefiro o pedido de danos materiais, levando em consideração o teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ante o exposto, decido pela parcial 

procedência do pedido formulado para: a) declarar rescindido o contrato 

de compra venda discutido nos autos; b) declarar a nulidade da “Cláusula 

6.5”, do contrato de compra e venda que condiciona, de forma abusiva a 

retenção de 25% (vinte e cinco por cento); c) reconhecer a possibilidade 

de retenção de 10% (dez por cento) do valor pago, referente a clausula 

penal; e d) condenar a requerida a restituir ao requerente o valor de R$ 

18.640,89 (dezoito mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e nove 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Decisão sujeita à 

homologação do Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Às providências. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz 

Leigo VISTOS. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

nº 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. 

Verificado o teor dos autos e da sentença proferida, com fundamento no 

art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza 

seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR TERESINHA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. P. DA SILVA - ELETRONICA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011899-46.2016.8.11.0055 Autora: Clair Teresinha Falcão Ré: 

Y. P. da Silva – Eletrônica ME PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista, inclusive no que toca 

a inversão do ônus da prova, que desde já defiro por verificar nítida 

vulnerabilidade da parte autora in casu. Depreende-se dos autos que a 
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parte autora pretende o ressarcimento do valor pago pela mercadoria 

adquirida da ré, bem como compensação por danos de ordem moral em 

decorrência de suposta má prestação de serviços. A autora sustenta que 

adquiriu um “display Samsung J500 Galaxy J5 Completo – LCD Touch”, em 

27 de maio de 2016, da empresa ré, mas que este apresentou defeito em 

trinta dias após o conserto. Salienta que buscou solucionar o problema no 

âmbito administrativo, mas não obteve sucesso, vez que a empresa se 

recusou a enviar o produto para a assistência técnica. Ao seu turno, a ré 

aduz que a situação narrada não ocorreu da exata forma como foi 

alegada pela parte autora, que a peça trocada não possuía garantia e que 

houve culpa exclusiva da consumidora. Da análise da prova trazida aos 

autos reputo assistir parcial razão a autora. É preciso reconhecer que a 

cláusula de não indenizar insculpida na informação de que o bem adquirido 

não possuía garantia é ilegal e abusiva, na forma do art. 51, I do CDC. 

Pontua-se ainda que a negativa de envio do bem para assistência técnica 

ofende os direitos e garantias da consumidora, uma vez que lhe foi 

negada a assistência básica descrita no art. 18 §1º do CDC, fato que 

impediu o conhecimento da origem dos vícios e eventual excludente de 

responsabilidade. Ademais, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, é preciso 

admitir que a ré – ao ofertar a troca do produto por suposto preço de 

custo – reconheceu a existência de vício de qualidade informado pela 

autora. Assim, medida que se impõe é a devolução dos valores pagos pelo 

produto e, consequentemente, a devolução deste, retornando as parte ao 

seu estado anterior. Também se mostra procedente o pedido 

compensatório realizado pela autora pela quebra da justa expectativa em 

adquirir uma peça nova para conserto de seu celular de uso pessoal, pelo 

não envio do bem para assistência técnica, bem como pela não 

observância do disposto no art. 18 §3º do CDC, uma vez que o bem 

adquirido é essencial[5] para o trabalho e o lazer da autora (atividades 

básicas), não sendo adequado exigir o prazo de 30 dias para o 

saneamento do vício. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando da negativa para devolver o 

valor pago por produto essencial, dúvida não há que existe violação a bem 

jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. A impossibilidade de gozar dos bens essenciais 

comprados e pagos pela autora lhe causou prejuízos que superaram os 

meros dissabores da vida cotidiana. Assim, entendo que a frustração 

ocasionada pela displicência da empresa ré se tratou de falha na 

prestação do serviço, na forma do art. 18 do CDC, e causou danos de 

ordem moral a autora. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal 

Única do Mato Grosso: [...] A responsabilidade do fabricante e do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do 

CDC. Havendo a compra de produto (jogo de panela), com data certa de 

entrega, e não havendo a entrega do mesmo, imperioso o dever de 

indenizar, material e moralmente. [...] (RI 277/2014, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014) (grifo nosso). [...] 1. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. 3. Se a geladeira adquirida no site 

de compras da demandada teve sua entrega recusada pelo consumidor 

em razão de defeitos visíveis (avarias diversas) e após a solicitação de 

substituição do produto tal não foi entregue, tampouco houve restituição 

do valor pago, tal fato que configura falha na prestação do serviço. 4. A 

falha na prestação do serviço decorrente da não entrega de produto ou 

restituição da quantia paga após diversas solicitações administrativas, 

gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos 

transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor, que se viu 

obrigado a buscar a tutela jurisdicional para ver valer os seus direitos, 

bem como direito a restituição do valor pago, sob pena de restar 

configurado enriquecimento sem causa. 5. A sentença que condenou a 

Recorrente ao pagamento da importância de R$ 2.275,00, a titulo de 

indenização por dano moral, bem como a ressarcir ao Recorrido a quantia 

de R$ 2.399,00, desembolsada na aquisição do produto não entregue, não 

merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A 

súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e 

honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação. (RI 568/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS 

SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no 

DJE 19/08/2013) (grifo nosso). Logo, comprovada a negativa injustificada 

em devolver os valores pagos pela autora, a excessivo lapso temporal 

para resolução do caso e quebra da legítima expectativa do consumidor, 

bem como o dano moral puro decorrente dessas condutas ilícitas, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para: a) condenar a ré ao 

pagamento a autora do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – data da negativa de devolução do valor do produto 

(Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ); b) condenar a ré devolução do valor 

pago pelo produto, no importe de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco 

reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do 

desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem 

custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por 

consequência, julga-se extinto o feito, com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 

de fevereiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] “Embora não exista definição legal sobre o que considere 

produto essencial, esta essencialidade deverá ser reconhecida em acordo 

com as circunstâncias do caso e, sobretudo, colocando-se em relevo as 

expectativas legítimas do consumidor na aquisição do produto em 

questão” (MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 5 ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 607-608).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA JORGE SAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCRAFT COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA 

(REQUERIDO)

REGINA MELO - ARTEFATOS DE COURO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE ARAUJO MENDONCA OAB - SP95463 (ADVOGADO)

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000057-57.2017.8.11.0055 REQUERENTE: FATIMA 

APARECIDA JORGE SAIA REQUERIDO: REGINA MELO - ARTEFATOS DE 

COURO LTDA, BRASILCRAFT COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO 

LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. 

Preliminar 1 – Impugnação ao Pedido de Assistência Judiciária. Suscita a 

reclamada, em preliminar, que a reclamante não faz jus ao benefício da 

assistência judiciária, visto que não ficou evidente nos autos os requisitos 

autorizadores para concessão do benefício da justiça gratuita. Entendo 

que a impugnação não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que 

o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54, da Lei nº 9.099/95: Isto posto, opino, pela rejeição da 

impugnação ao pedido de justiça gratuita. 2 - Competência do Juizado 

Especial Arguiu a parte reclamada a preliminar de incompetência do juízo, 

sob o fundamento que a demanda carece de prova pericial para o seu 

deslinde. Entretanto, os documentos carreados aos autos pelas partes 

são suficientes para o deslinde da controvérsia. Assim, rejeito a preliminar 

arguida. Mérito Aduz a parte requerente que adquiriu uma bolsa da marca 

“Victor Hugo”, no valor de R$ 1.278,00 (um mil, duzentos e setenta e oito 

reais), em 14.03.2014, que posteriormente apresentou vício oculto (fios de 

nylon começaram a aparecer no canto da bolsa). Em dezembro/2015, foi 

feita reclamação junto ao PROCON deste município, mas tal reclamação 

restou infrutífera, por isso propôs a presente ação para obrigar as 

requerida a restituir o valor do produto e reparar os danos morais. As 

requeridas alegam que o vício alegado pela requerente foi apresentado 

após o prazo contratual (6 meses) como do prazo legal que é de 03 

meses. Alegaram também, que o citado defeito é decorrente do uso 

constante da produto. Com efeito, a requerente afirma que adquiriu o 

produto em 14.03.2014, sendo que inexiste nos autos prova concreta do 

dia correto que a reclamante fez reclamação junto as requeridas como no 

órgão de proteção ao consumidor, pois único documento que informa a 

reclamação é o Aviso de Recebimento - AR que foi confeccionado em 

dezembro/2015, portanto, após o prazo da garantia contratual e legal, 

impedindo a pretensão autoral. No mesmo sentido assevera o julgado 

abaixo: Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

VEÍCULO COM GARANTIA DE 36 MESES. PRAZO DE GARANTIA 

EXPIRADO. DEFEITO APRESENTADO MESES APÓS O TÉRMINO DA 

GARANTIA. Ausência DO DEVER DE INDENIZAR. Dano moral não 

CONFIGURADO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso 

improvido. .Perscrutando-se os autos, vislumbro que a sentença 

vergastada pelo juízo a quo merece ser confirmada pelos seus próprios 

fundamentos, uma vez que precisos e coerentes e o faço com fulcro no 

art. 46 da lei 9.099/95. Contudo, imperioso acrescentar que não há que se 

falar em responsabilização civil do Recorrido, uma vez que não se 

comprovou nexo de causalidade entre o dano alegado pelo Autor e 

conduta do demandado, mesmo porque os defeitos surgiram após o prazo 

de garantia, não havendo portanto, descumprimento de qualquer 

obrigação por parte da recorrida. (RI 06056907420138040015 AM 

0605690-74.2013.8.04.0015; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal; 

Publicação12/12/2013; Julgamento12 de Dezembro de 2013) (grifo nosso). 

Se o defeito foi apresentado após o prazo contratual e legal não existe 

obrigação do fornecedor em realizar o conserto. Ademais, tenho que a 

alegada deformidade não se trata de vício oculto. Por outro lado, 

depreende-se dos argumentos da autora que a preposta da requerida 

queria levar o produto ao profissional especializado (sapateio), a fim de 

sanar o problema apresentado, todavia a requerente não deixou, haja 

vista que pretendia a troca do produto por um novo. O pedido por danos 

morais, também não comporta acolhimento. Ainda que existisse o vício, 

não tendo o consumidor se submetido ao procedimento estabelecido na lei 

consumerista, não há como se falar em dano moral, porquanto não restou 

caracterizado um dos elementos essenciais da responsabilidade civil, o 

ato ilícito. Ademais, não há prova de que a parte requerente teve violado 

algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, 

da Constituição Federal. Outrossim, tenho que não ficou demonstrados os 

requisitos necessários para configuração da litigância de má-fé. Pelo 

exposto, decido pela improcedência do pedido inicial. Decisão sujeita à 

homologação do Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40 da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo VISTOS. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, 

perante o Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. Verificado o 

teor dos autos e da sentença proferida, com fundamento no art. 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza seus legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000809-29.2017.8.11.0055 REQUERENTE: JOAO PAULO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

O deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC. Preliminar - 

Da Revelia A parte reclamante levanta a preliminar de revelia da parte 

reclamada, sob o argumento de que não teria impugnado os fatos de 

forma especifica. Em relação a este argumento, entendo, que a requerida 

impugnou todos os argumentos reproduzidos na exordial, além de ter 

produzido provas para resolução do mérito. Desta forma, afasto, a 

preliminar levantada. Mérito Aduz a parte requerente que contratou um 

empréstimo com a reclamada, no valor de R$ 1.700,00 (um mil e 

setecentos reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 100,04 

(cem reais e quatro centavos), cujos pagamentos seriam debitados em 

sua folha de pagamento. Aduz também, que entre os meses de 

fevereiro/2014 a julho/2016, o requerido não procedeu nenhum desconto. 

Aduz ainda, que no mês de agosto/2016, a instituição financeira retornou 

com os descontos, todavia neste mês o requerente descobriu que seus 

dados estavam inseridos nos órgãos de proteção ao crédito. Mais adiante, 

relata que descobriu que o empréstimo foi feito na modalidade cartão de 

crédito, que deu origem à constituição da reserva de margem consignável 

(RMC) e que desde então a empresa tem realizado a retenção de margem 

no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de seus proventos. 

Com isso, requer a inexistência do débito, bem como a condenação em 

danos morais. A parte reclamada apresentou o termo de adesão – cartão 

de crédito Bonsucesso devidamente assinado pela requerente. Neste 

contrato se pode ver que a instituição financeira liberou o valor de R$ 

1.700,68 (um mil, setecentos reais e sessenta e oito centavos) a título de 

saque, bem como consta na cláusula “E” a autorização para realização do 

desconto mensal em sua remuneração em favor do requerido, para 

constituição de reserva de margem consignável – RMC, bem como o 

desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao 

mínimo da fatura mensal do cartão, até a liquidação do saldo devedor. 

Deste modo, de fato, o cartão foi utilizado, não sustentando a tese de que 

o requerente fez um empréstimo consignado “comum” ou que a requerida 

não prestou todas as informações necessárias no momento da 

negociação. Dos documentos assinados pelo requerente resta nítido que 
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em nenhum momento ficou pactuado os valores das parcelas, bem com a 

sua quantidade, motivo pelo qual corrobora a contratação do cartão de 

crédito. E não sendo pago o valor total da fatura, mas, somente, o valor 

mínimo é natural que os descontos na folha de pagamento do requerente 

se prolonguem no tempo, eis que o valor do mínimo é descontado 

diretamente na folha de pagamento e o restante deveria ser pago pela 

autora através de boleto em um dos agentes arrecadadores autorizados. 

Salienta-se, que não havendo o pagamento total da fatura de cartão de 

crédito é lícito a incidência do crédito rotativo, com juros e demais 

encargos. Não tendo vindo qualquer comprovante do pagamento total da 

fatura do cartão de crédito, presumem-se lícitos os valores cobrados. A 

Turma Recursal deste Estado ao analisar caso semelhante a este 

entendeu pela legalidade do contrato e pela legitimidade dos valores 

cobrados. Veja-se: “RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

EVIDÊNCIAS QUE OS VALORES DISPONIBLIZADOS FORAM REVERTIDOS 

EM BENEFÍCIO DO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA 

CORRENTE. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE 

DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL AFASTADO. 

RECURSO PROVIDO. Havendo evidência que os valores de empréstimos 

consignados contratados por meio de cartão de crédito reverteram em 

benefício do consumidor por meio de crédito em sua conta corrente e 

ausente a prova do pagamento das faturas lícita é a cobrança dos valores 

mínimos dessas contas em seu salário, conforme previsão contratual 

nesse sentido, afasta-se a condenação a titulo de indenização por dano 

moral”. (Recurso Inominado 0043338-53.2014.811.0001, Relator Valmir 

Alaércio dos Santos, Julgamento em 10.04.2015). E, dessa forma, não há 

que se falar em declaração de inexistência de débitos ou de relação 

negocial, repetição de indébito e, tampouco, em indenização por danos 

morais, eis que ausente conduta ilícita por parte da instituição financeira. 

Ainda que a modalidade contratada não seja das mais atrativas, isso, por 

si só, não implica em abusividade ou ilegalidade. Em assim sendo, rejeito 

todas as alegações que não tenham sido expressamente mencionadas 

nesta sentença, porquanto desnecessária análise de todas para chegar à 

conclusão que se chegou. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar deferida nos autos, REVOGO-A. À 

consideração do Juiz de Direito deste Juizado para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo VISTOS. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, perante o Juizado Especial 

desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos autos e da sentença 

proferida, com fundamento no art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para que produza seus legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 28 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001177-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO DANTAS (DEPRECADO)

CELIO DANTAS - MOVEIS PLANEJADOS - ME (DEPRECADO)

 

Em razão da certidão do Sr. Oficial de Justiça, INTIMO a Parte Exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A (ADVOGADO)

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO MOTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000370-18.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ATACADAO MOTO PECAS LTDA - ME Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do NCPC. Preliminar. 1 - Da incompetência do juizado especial: A 

parte requerida sustenta que há a necessidade de produção de prova 

pericial, pugnando pela extinção do feito com fundamento no art. 51, II, da 

Lei n° 9.099/95. Entretanto, as provas carreadas ao feito são suficientes 

para a solução da controvérsia, uma vez que os documentos juntados 

com a inicial possuem fé pública, e, apesar de terem sido impugnados pela 

parte contrária, não trouxe elementos suficientemente críveis para 

desconstituição, sendo que tal análise acaba por adentrar ao mérito da 

questão posta em Juízo, sendo com ele melhor analisado. Destarte, rejeito 

a preliminar arguida. 2 - Decadência: A parte requerida aponta decadência 

do direito do autor, pois o direito de reclamar sobre o presente vício 

caduca em 90 (noventa) dias (art. 26, inciso II, do Código de Defesa do 

Consumidor), devendo a presente ação ser extinta. Extrai dos relatos da 

inicial que o reclamante sempre procurou a reclamada a fim de ver 

solucionado seu problema, com isso, a reclamação obsta a ocorrência da 

decadência, nos termos do art. 26, §2º, I, do CDC. Vale dizer também, não 

é caso de aplicação do prazo decadencial do referido artigo, pois a 

pretensão do requerente é se ver indenizado pelos danos suportados. 

Portanto, a prejudicial de mérito deve ser afastada. Mérito: Aduz a parte 

requerente que levou sua motocicleta Honda CG 125 Titan, ano/modelo 

1996/1997, cor vermelha, placa OOO-30393/MT até o estabelecimento 

comercial com a finalidade de realizar alguns reparos. Relata que foi 

orientado a “refazer” o motor do veículo, sendo o preço ajustado em R$ 

1.255,50 (um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta 

centavos). Após 04 (quatro) dias do término do conserto o automóvel 

apresentou avaria; retornando a casa comercial não obteve qualquer 

amparo. Aduz, que para ver sua motocicleta em pleno funcionamento teve 

que desembolsar mais R$ 591,47 (quinhentos e noventa e um reais e 

quarenta e sete centavos). Assim, requer a devolução do valor pago e 

reparação por danos morais. A requerida alega a inexistência de falha na 

prestação dos serviços, bem como a aquisição das novas peças são 

totalmente diversas das que foram utilizadas na prestação do serviço. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Conquanto tenha a empresa requerida apresentado 

defesa para afastar sua responsabilidade, não logrou êxito. Analisando os 

autos, verifica-se que de fato houve prestação do serviço, bem como o 

encaminhamento do veículo para outra empresa, no entanto, a requerida 

não apresentou provas concretas da ausência de falhas na prestação 

serviço. Portanto, o dever de indenizar o dano experimentado pelo 

consumidor, pois não restou demonstrado, igualmente, qualquer 

excludente de responsabilidade, já que resta incomprovado a culpa 

exclusiva do autor quando de seu armazenamento ou manuseio do 

produto. No que concerne à reparação do dano, nestes casos, incide a 

responsabilidade objetiva, como já frisado. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua, primordialmente, a proteção do consumidor no 

mercado de consumo, sendo ônus dos fornecedores e prestadores, a 

comprovação das excludentes, o que não se constata no caso em 

apreço. Cumpre a estas figuras agir com a diligência necessária a impedir 

a má prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos 

seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que estamos aqui tratando de 

caso que poderia incidir negativamente na saúde do consumidor, que 

adquiriu um serviço, e ao fazer seu uso, verificou a falha na qualidade do 

serviço prestado. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 444 de 1163



como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Nesse passo, de rigor o 

reconhecimento dos danos materiais despendido para compra do produto, 

no importe de R$ 591,47 (quinhentos e noventa e um reais e quarenta e 

sete centavos). Pelo exposto, nos termos do art. 487 , inciso I, do CPC e 

art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para condenar solidariamente as requeridas ao: 1 - pagamento 

de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, calculados desde a data do evento danoso, quando o 

veículo apresentou a primeira falha. 2 - restituir à parte autora o valor de 

R$ 591,47 (quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), 

a título de danos materiais, valor este que deve ser corrigido pelo índice 

INPC/IBGE e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta 

data. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei 

(art. 523 e ss. do CPC/2015). Submeto o projeto de sentença a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo. VISTOS. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos 

autos e da sentença proferida, com fundamento no art. 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza seus legais efeitos. 

Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000389-24.2017.8.11.0055 REQUERENTE: LINDOLFO ALVES 

DA COSTA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A, OI S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado pelo débito no valor de R$ 

424,15 (quatrocentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), que 

entende ser indevido. Sustenta também, que em vários meses foi obrigado 

a pagar contas em duplicidade, assim, pleiteia a condenação da requerida 

em repetição de indébito e em danos morais. Contesta a requerida 

aduzindo que a parte requerente utilizou os serviços, pois contratou o 

plano “Oi Conta Total”, que abrange os seguintes terminais telefônicos: 

(65) 3326-4958, (65) 984111658, (65) 8432-1657, (65) 9987-1659 e, 

posteriormente, contratou o plano “Oi Total Fixo + Pós Conectado 1.000 + 

Banda Larga, todavia deixou débito inadimplido. Depreende-se da fatura 

do mês de julho/2016 juntada pelo autor, a veracidade na contratação do 

plano “Oi Conta Total 4 Mais”, qual está cobrando pela prestação de dois 

telefones móveis e um terminal fixo, e nas demais faturas consta a 

cobrança apenas de terminal fixo, corroborando desse modo, com as 

alegações apresentadas pela ré. Cabia à requerida impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à defesa: telas sistêmicas e segunda 

via da fatura de consumo, comprovando a existência da relação jurídica 

entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. A parte 

requerente NÃO apresentou impugnação. Presentes indícios substanciais 

de que os débitos que ensejaram a negativação são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular 

do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, 

repetição de indébito, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar deferida nos autos, REVOGO-A. 

Decisão sujeita à homologação do Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Intime-se. Com o transito em 

julgado, nada sendo reclamado, arquive-se. Às providências. Anderson 

Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo VISTOS. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, perante o Juizado Especial 

desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos autos e da sentença 

proferida, com fundamento no art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para que produza seus legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 28 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000816-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RAFFAELLI GIRARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000816-21.2017.8.11.0055 REQUERENTE: MARIANA 

RAFFAELLI GIRARDI REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO Cerne da controvérsia, trata de 

ação de indenização de danos morais, na qual a aduz a parte autora que é 
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correntista da parte ré, que efetuou um deposito em sua conta um cheque 

de terceiros no valor de R$ 1.285,00 (mil duzentos e oitenta e cinco reais) 

na qual não houve a compensação e em contato, foi surpreendida com a 

devolução por ter sido extraviado o cheque, na qual parte requerida não 

soube informar o motivo. Diante das informações e provas trazidas parte 

Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar o motivo do extravio do título 

(cheque), o que não o fez. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. A relação entre o correntista e a instituição financeira 

se enquadra no Código de Defesa do Consumidor e, portanto, cabe ao 

banco o dever de indenizar, com a evidenciação do fato danoso e 

apuração da responsabilidade (artigo 14, § 3, incisos 1 e 2), denota-se, 

indubitavelmente, a responsabilidade da instituição financeira de compor 

os danos morais sofridos pelo recorrido, já que houve evidente falha na 

prestação do serviço bancário, diante do extravio do cheque nas 

dependências da parte requerida. Ademais, tenho por certo que tais fatos 

fizeram com que a parte Reclamante experimentasse dissabores, 

aborrecimentos, desgastes emocionais e o que é pior, a incerteza na 

dissolução do problema, sendo tudo isso passível de indenização nos 

moldes do art. 12 e 14 do CDC. Assim, no que concerne à fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: condenar a Reclamada 

em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a 

partir da presente data. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane 

Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS REIS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000322-59.2017.8.11.0055 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

DOS REIS GONCALVES REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o comprovante de endereço 

juntado no ID nº. 8089786, verifico, que a requerente reside na Rua Maria 

Izabel de Jesus, nº.251-E, Bairro: Santa Rosa, cidade de Nova Olímpia.MT 

Conforme estabelece o artigo 4, inciso III, da Lei 9.099/95, a competência 

para processar e julgar ações ajuizadas perante os Juizados Especiais 

Cíveis, é do domicilio do autor ou do local do ato fato, nas ações para 

reparações de dano de qualquer natureza, in verbis: “Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: (...) III 

- do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza”. Todavia, as causas que 

versam sobre relações de consumo são de competência absoluta do juízo 

do domicilio do consumidor. O Enunciado nº. 89 do FONAJE diz que: “A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

Juizados Especiais Cíveis”. Desta forma, uma vez que a reclamante não 

reside na comarca de Tangará da Serra.MT, bem como a jurisdição do 

município de Nova Olimpia.MT pertence a comarca de Barra do Bugres.MT, 

este Juizado não é competente para processar e julgar a demanda 

proposta. Isto Posto, opino pela EXTINÇÃO do processo, sem resolução do 

mérito, ante a incompetência deste Juizado Especial Cível para processar 

a presente demanda, vez que o autor não possui sede nesta Comarca, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC c/c artigo 4º, inciso III, da Lei 

9.099/05. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo VISTOS. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, 

perante o Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. Verificado o 

teor dos autos e da sentença proferida, com fundamento no art. 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza seus legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FINGER (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001313-35.2017.8.11.0055 Autora: Dellalibera & Cia Ltda. – ME. 

Ré: Cleomar Finger PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 
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ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 22 de janeiro de 2018, às 13h45m (cf. 

ID n. 11422139), apesar de devidamente citado para tanto (cf. ID n. 

11191676). Conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré Cleomar 

Finger. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a 

presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica 

em procedência automática do pedido inicial. Pois bem. Afirma a parte 

autora que é credora da ré do montante de R$ 1.219,27 (mil duzentos e 

dezenove reais e vinte e sete centavos), quantia referente ao valor do 

débito atualizado e serviços advocatícios, decorrente da prestação de 

serviços inadimplidos. Para tanto junto aos autos cópias dos boletos 

emitidos para pagamento assinados, notas promissórias e ordem de 

serviço (cf. ID n. 10561450). Por tal razão, requer a parte autora que seja 

julgado procedente o pedido da presente ação para condenar a ré ao 

pagamento quantia acima citada. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por da ré, somada aos 

documentos constantes dos autos, implicam na parcial procedência do 

pedido, pelo que é a parte autora credora de valores inadimplidos pelo réu, 

impondo-se o pagamento por parte deste, sob pena de enriquecimento 

sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Todavia, se mostra 

improcedente o pleito de indenização por danos materiais com lastro em 

serviços advocatícios, uma vez que é vedada a fixação de honorários 

advocatícios nessa fase processual no âmbito dos Juizados Especiais (cf. 

art. 55 da Lei n. 9.099/95). Assim, se houvesse fixação de honorários na 

forma de condenação por danos materiais haveria transmudação indevida 

da natureza jurídica do instituto e consequentemente violação do citado 

dispositivo legal. Ademais, é importante mencionar que a contratação de 

advogados para propositura de ações no valor de alçada dos Juizados 

Especiais é uma faculdade, não podendo esse ônus ser direcionado ao 

réu sob o argumento de se tratar de um dano material correlato à tutela do 

bem da vida pretendido. De mais a mais, após análise das planilhas de 

débito apresentadas pela autora, não é possível saber a metodologia 

adotada pela autora. Assim, o cálculo deve ser refeito com base nos 

parâmetros abaixo definidos. O montante devido pelo réu, sem atualização 

monetária e acréscimo de juros, perfazia o montante de R$ 692,32 

(seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos). Estes valores 

deverão ser acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% (um por 

cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de 

cada título. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE 

O PEDIDO contido na inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 

692,32 (seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos)[5], 

sublinho que tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora 

(simples), a base de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

INPC a partir do vencimento de cada título[6]. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Valores não 

atualizados, de acordo com o valor grafado em cada um dos boletos 

juntados no ID n. 10561450. [6] [...] 6. Nas obrigações positivas e líquidas, 

com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a 

partir da data do vencimento. [...] (REsp 1651957/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 30/03/2017)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010061-34.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ALESSANDRA 

MARCELA CIRINO LORENZETTI REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC. Sustenta a parte requerente que teve seu nome inscrito 

indevidamente pela requerida no valor de R$ 351,00 (trezentos e 

cinquenta e um reais), uma vez que não reconhece o débito. Contesta a 

requerida aduzindo que a parte requerente utilizou os serviços. 

Acompanha a contestação cópia dos documentos pessoais e registro 

fotográfico feito no momento da contratação dos serviços, demonstrando 

a existência de relação jurídica. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a ilegitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a Reclamada. A despeito das alegações esposadas 

na peça defensiva que pudesse legitimar a existência do débito, forçoso 

reconhecer NÃO ter a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos autos, 

de forma inequívoca, tal assertiva. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, conquanto 

tenha a empresa requerida alegado que a restrição é decorrente de um 

contratado estabelecido entre as partes, verifica-se, que a contratação foi 

feita com pessoa diversa da requerente, qual utilizou os dados pessoais 

de modo fraudulento para adquirir produtos na casa comercial. Desta 

forma, o registro fotográfico efetuado no interior do estabelecimento 

comercial comprova a divergência entre a requerente com a pessoa que 

realizou a compra dos produtos. Assim, pelas alegações da ré, não faz 

ela prova de seus requerimentos, vez que não demonstrou ter qualquer 

contrato de prestação com a parte requerente. Portanto, não trouxe a ré 

prova que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, 

ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Nesse 

sentido, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente 

desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo 

fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Por 

outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do 

causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do 

evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 
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requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Desta 

forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da Reclamante 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. A aplicação da Súmula 385 do STJ deve 

ser afastada no caso em tela, tendo em vista que este juízo considerou 

como indevida a negativação feita pela instituição financeira, veja o 

d i spos i t i vo  da  sen tença  p ro fe r i da  no  p r o c e s s o  n º . 

8010060-49.2017.8.11.0055 “(...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, para: a) 

Declarar a inexigibilidade dos débitos inscritos indevidamente referente ao 

contrato de número 4180530259632000, cuja ocorrência se deu em 

23/08/2016, no valor de R$ 264,42 (duzentos e sessenta e quatro reais 

com quarenta e dois centavos), bem como o cancelamento definitivo da 

sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; b) Condenar a parte 

Promovida BANCO BRADESCARD S.A a pagar à Promovente 

ALESSANDRA MARCELA CIRINO LORENZETTI o valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da data da inscrição indevida, e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – 

STJ); Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. (...)”. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A título exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima 

quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o 

viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Sopesando os critérios jurisprudências e 

considerando os princípios da razoabilidade de proporcionalidade, fixo em 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a indenização por danos morais, importância 

que satisfaz ao caráter reparatório. Isto posto, com escoro no art. 487 , 

inciso I, do CPC, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIAL do pedido, a fim de 

declarar a inexistência do débito ora litigado, bem como determinar a 

exclusão definitiva da restrição discutida neste processo; e, por fim, 

condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais a parte reclamante, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data. Oficiem-se os órgãos 

restritivos ao crédito para que efetuem a BAIXA DEFINITIVA do nome da 

parte autora referente ao débito objurgado. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo VISTOS. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, perante o Juizado Especial 

desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos autos e da sentença 

proferida, com fundamento no art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para que produza seus legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 28 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1000205-68.2017.8.11.0055 Autor: REINALDO VILELLA BONZANINI Ré: OI 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, acolhida a 

preliminar suscitada pela segunda ré, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. A priori, no caso posto resta configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por existir relação 

de consumo entre as partes, necessário é inverter-se o ônus da prova, 

com fundamento no 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois 

presentes os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência em relação 

ao reclamante. Vejamos: O autor afirma, em síntese, que é cliente da 

empresa Requerida há vários anos, sendo titular da linha (65) 3326-1266. 

Aduz que ao receber a fatura telefônica de Mês/referência 12/2015 ficou 

surpreso, pois estava sendo cobrado um valor de R$ 1.875,79, valor esse 

que o Requerente alega jamais ter consumido em sua linha telefônica. 

Alega que no histórico de ligações descrevia um número absurdo de 

ligações internacionais numa sequência de 8 à 209 chamadas para 

diversos países do mundo, sendo estes Estados Unidos, Suíça, Equador, 

Tunísia, Marrocos, Israel, Reino Unido, Nicarágua e Bulgária. Ainda, que na 

fatura seguinte novamente vieram cobranças por ligações internacionais 

jamais realizadas pelo Requerente ou qualquer outra pessoa por ele 

autorizada, sendo que dessa vez as ligações foram para Bolívia e Costa 

do Marfim, conforme espelhado na fatura referente ao mês de 01/2016. 

Inconformado com as cobranças realizadas declara que entrou em 

contato com a central de atendimento da empresa Requerida por diversas 

vezes sem êxito, ficando horas e horas ao telefone sem que tal situação 

fosse esclarecida e solucionada, juntando aos autos vários protocolos de 

atendimento. Assim, relata que para evitar transtornos maiores, como a 

negativação de seu nome em razão do não pagamento das faturas, o 

Requerente efetuou a quitação das faturas, referentes aos meses de 

dezembro de 2015 e janeiro/2016, em 25.02.2016, requerendo seja 

declarada por sentença como indevida a cobrança do Requerente, por 
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parte da Requerida, dos débitos relativos as faturas 12/2015 e 01/2016, 

bem como condenar, ainda, a Requerida ao pagamento do valor de R$ 

4.675,28 a título de repetição de indébito e ao pagamento de indenização 

por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante dessa 

negativa, cabe à ré demonstrar a regularidade da cobrança realizada na 

fatura de telefone do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação afirma 

que não houve falha na prestação de serviço, afirmando que a cobrança 

realizada refere-se a utilização do serviço adequadamente prestado, 

sendo, portanto, devida a contraprestação pelo mesmo. Requerendo a 

improcedência da ação. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta 

controversa as cobranças referente a ligações internacionais cobradas 

pela reclamada na fatura de cobrança autor. Neste cotejo, reputo assistir 

parcial razão ao autor. Considerando que a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços é objetiva (CDC, art. 14; CC, arts. 186 187 e 

927), bem como o fato de que a ré somente se isentaria desse encargo 

acaso demonstrasse a inexistência de falha na prestação do serviço de 

telefonia, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 

3º; CPC, art. 333, II), peculiaridade esta não ocorrida no caso vertente, 

impõe-se o ressarcimento à autora dos valores cobrados indevidamente 

nas faturas telefônica com vencimento em dezembro/2015 e janeiro/2016. 

Uma vez invertido o ônus probatório caberia a ré demonstrar que as 

ligações foram realizadas pelo promovente, pois quem detém das provas 

técnicas para demonstrar tal fato seria o promovido. Em que pese a ré 

alegar que a cobrança realizada refere-se a utilização do serviço 

adequadamente prestado não há demonstração efetiva das ligações 

contestadas. Não há resposta efetiva aos inúmeros protocolos realizados 

pelo promovente. Nesta feita, considerando que os serviços cobrados a 

título de ligações internacionais não foram prestados, tem-se que o 

pagamento efetuado em razão das cobranças realizadas pela ré é 

indevido, sendo imperiosa a declaração de inexistência do débito com a 

restituição do montante pago a maior pelo promovente. Neste contexto se 

mostra necessária a devolução dos valores cobrados, de forma dobrada, 

uma vez comprovados os requisitos para aplicação do instituto “repetição 

em dobro”. É dizer, o engano na cobrança indevida não foi justiçado, ao 

contrário, se baseou em ligações telefônicas jamais realizadas pela parte 

autora e devidamente contestada, bem como houve cobrança indevida e 

pagamento pelo consumidor (requisitos objetivos)[1]. Assim, procedente é 

o pedido de indenização por danos materiais, devendo a ré restituir os 

valores pagos pelo autor, de forma dobrada, corrigidos monetariamente 

desde cada desembolso, na forma do art. 42 do Código de Defesa do 

Consumidor. A jurisprudência é neste mesmo sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA POR LIGAÇÕES 

INTERNACIONAIS NÃO REALIZADAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO 

MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso 

conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais - 0003220-38.2017.8.16.0018 - Maringá - Rel.: FERNANDA DE 

QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 08.02.2018) Por fim, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, no caso em comento 

entendo que o fato relatado extrapolou os limites do mero aborrecimento, 

razão pela qual dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Deve-se observar que, no 

caso, o dano moral decorre do próprio ato lesivo de cobrança irregular da 

linha. Ou seja, a responsabilidade do agente decorre da comprovação da 

falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova do prejuízo 

em concreto. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar como 

indevida as cobranças referente a LIGAÇÕES INTERNACIONAIS lançadas 

nas faturas meses/referência 12/2015 e 01/2016. b) Condenar a ré à 

repetição dos valores cobrados indevidamente no montante de R$ 

2.337,64, de forma dobrada, a serem devidamente corrigidos 

monetariamente pelo INPC e com juros de 1% a.m. a partir do desembolso. 

c) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso 

concreto responsabilidade extracontratual. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Exempli 

gratia: [...] 6- A devolução do indébito em dobro pressupõe o 

preenchimento de requisitos objetivos, consubstanciados na cobrança 

indevida e no pagamento pelo consumidor, e subjetivo, concernente ao 

engano injustificável do fornecedor ou prestador do serviço. [...] (Ap 

117287/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (grifo 

nosso).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001521-19.2017.8.11.0055 Autora: Rafaela dos Santos Ré: 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 
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Importante mencionar que o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 15 de fevereiro de 2018, às 09h30m 

(cf. ID n. 11750056), apesar de ter sido cientificado da existência da ação 

(cf. ID 11379641) e, consequentemente, da audiência de conciliação. 

Neste diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPLI. A revelia é 

ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo réu 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por uma dívida total no valor de R$ 1.891,21 (mil 

oitocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos), conforme prova 

certidão anexa à inicial. Contudo, salienta que tal débito inexiste porque 

jamais contratou com a empresa ré. Assim, pela inscrição indevida no 

citado cadastro, afirma ter sofrido danos de ordem moral. Diante da 

afirmação da autora de que a inscrição foi indevida, caberia à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída e mantida em nome da 

autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de 

prova negativa. Entrementes, esta se quedou inerte. Analisando o acima 

narrado, especialmente a presunção de veracidade decorrente da não 

apresentação de defesa por parte da ré, somada aos documentos 

constantes dos autos, necessária é a procedência parcial do pedido, 

reconhecendo-se a inclusão no cadastro de inadimplentes como indevida, 

sendo imperiosa a declaração de inexistência do débito apontado em face 

da autora. Entretanto, embora a inclusão no presente caso de mostre 

indevida, é certo que inexiste dever de indenizar, uma vez que existe 

inscrição preexistente por inadimplemento (cf. ID n. 11017150). Neste 

caso incide o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça 

abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É 

justamente neste sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se tratando de devedor 

contumaz, negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso 

a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A 

Súmula n. 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem 

aplicabilidade quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é 

posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017) (grifo nosso). É importante ressaltar que a parte autora não 

trouxe aos autos nenhuma prova sequer de que a citada seria indevida, 

sequer alegou tal fato, sublinha-se. Assim, sem demonstrar que houve 

discussão judicial a respeito da inscrição preexistente, bem como ilustrar 

os motivos pelos quais esta seria ilícita, reputa-se devida à citada 

inscrição preexistente. Ademais, consigna-se que inexiste distinguishing – 

enquanto distinção do caso concreto e o paradigma adotado nesta 

decisão (Súmula 385 do STJ) – porque os fundamentos do enunciado 

citado se adequam perfeitamente ao caso posto. É dizer, havendo 

inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra subjetiva do devedor, 

embora seja possível cancelamento da inscrição posterior no caso desta 

ser indevida. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de responsabilidade 

dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da 

alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para 

declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a 

inclusão da autora no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, 

declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-97.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8010460-97.2016.8.11.0055 Autor: Odenil José dos Santos Ré: 

Claro S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu à 

sessão de conciliação (cf. ID n. 11691874), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14055229, 14055230 e 

14151207). O comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção do 

feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 

de fevereiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010341-05.2017.8.11.0055

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 450 de 1163



Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ANDREA MORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010341-05.2017.8.11.0055 REQUERENTE: PATRICIA ANDREA 

MORALES REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Patrícia Andrea Morales ingressou com ação 

de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor de 

BV Financeira S/A Crédito – Financiamento e Investimento, aduzindo, em 

síntese, que seu nome foi inserido nas entidades de restrição ao crédito 

pelo não pagamento da parcela nº.11, porém a prestação encontra-se 

paga desde 16.12.2016. Requereu no mérito a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), bem como a condenação em repetição de indébito na 

importância de R$ 1.733,68 (um mil, setecentos e trinta e três reais e 

sessenta e oito centavos). A audiência de conciliação resultou infrutífera. 

A reclamada, na contestação, argumentou, que a requerente efetuou o 

pagamento da parcela nº. 10 em valor menor do descrito no boleto 

bancário, gerando, desse modo, o pagamento parcial desta parcela. 

Argumenta também, que no dia 20.12.2016, com consentimento da autora, 

realizou a inversão de parcelas, ocorrendo assim, a reabertura da parcela 

nº. 11 e, posterior, baixa da parcela de nº. 10 que estava aberta em razão 

do pagamento desproporcional. Nesta mesma data, a requerida enviou um 

novo boleto comtemplando a parcela nº. 11, para fins de quitação do valor 

menor. Na impugnação, a requerente reconhece que pagou valor menor 

do descrito boleto bancário, todavia, alega que a culpa é de terceiro 

(preposta do agente arrecadador que aceitou receber valor divergente). 

Em relação ao dano moral reconhece a aplicação da Súmula 385 do STJ, 

no entanto, continua pleiteando a condenação da requerida em danos 

morais, em virtude das várias cobrança que a requerida efetuou. É o 

relatório. Fundamento e decido. A despeito das alegações apresentadas 

na peça defensiva que pudesse legitimar a existência do débito, forçoso 

reconhecer ter a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos autos, de 

forma inequívoca, tal assertiva, uma vez que a autora reconheceu todo o 

procedimento efetuado pela ré. Assim, entendo, que todo o narrado nos 

autos decorreu por culpa exclusiva da vítima que não procedeu o 

pagamento da parcela nº. 10 na forma correta, ou até mesmo não 

procedeu a simples conferência do comprovante de pagamento após ser 

entregue pelo agente arrecadador. Portanto, trouxe a ré prova que 

evidenciasse a legitimidade da dívida, ônus da qual lhe competia, nos 

termos do artigo 373, II do CPC. Conforme reconhecido pela requerente, 

não há que se falar, no caso, em danos morais, pois a restou evidente que 

a reclamante possui outras inscrições anteriores. Desta feita, mesmo que 

considerasse indevida a inscrição feita pela reclamada, isso não trouxe 

qualquer abalo/prejuízo para a parte autora da lide, tendo em vista a 

pré-existência de outras inscrições. A Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, que diz o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Em 

relação as várias cobranças efetuadas pela requerida, cabe mencionar, 

que a mera cobrança, mesmo que indevida, não é capaz de gerar dano 

moral. Ademais, no caso, a requerida em nenhum momento procedeu a 

cobrança do débito de maneira vexatória que pudesse ensejar sua 

condenação em danos morais. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido feito pela requerente. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000607-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARICIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO MIYAHASHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AVELINA ANTONIA VISITACAO OAB - MT0014541A (ADVOGADO)

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando as justificativas apresentadas, DEFIRO o pedido do 

ID 6318513. Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 

de março de 2018, às 15h30. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZAINE ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8010009-38.2017.8.11.0055 Autora: Izaine Araujo de Oliveira Ré: 

Ativos S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu à 

sessão de conciliação (cf. ID n. 11686020), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14073454, 14073455 e 

14171798). O comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção do 

feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 

de fevereiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 
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cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011445-66.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO DIAS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8011445-66.2016.8.11.0055 Autor: Ronivaldo Dias de Matos Réu: 

Banco Santander S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o autor requereu 

a desistência do feito (cf. ID n. 11745919). O pleito é perfeitamente 

possível, registrando-se que à parte autora compete analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do direito que 

lhe é garantido pela Constituição da República, observados os requisitos 

da legislação instrumental. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a 

desistência da ação formulada pela parte autora, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, 

paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001520-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001520-34.2017.8.11.0055 Autora: Rafaela dos Santos Ré: Club 

Mais Administradora de Cartões Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da 

empresa ré por uma dívida no valor R$ 380,21 (trezentos e oitenta reais e 

vinte e um centavos), no dia 05 de setembro de 2013, como prova a 

certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 110168814). Todavia, a 

autora afirma peremptoriamente que desconhece a dívida em questão, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria 

indevida e, consequentemente, implicaria em danos de ordem moral. A ré, 

ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não 

realizou integralmente os pagamentos decorrentes das compras 

realizadas por intermédio do cartão contratado. Neste caso, havendo 

negativa de contratação (ou desconhecimento de débitos), cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos inseridos 

no bojo da contestação em ID n. 11727391) a realização do negócio 

jurídico juntando cópia dos canhotos de compra parcelada devidamente 

assinados pela autora, cópia do termo de adesão de cartão de crédito 

assinado, cópia dos termos de adesão de serviços assinados (seguro 

cartão mais protegido e seguro proteção dá sorte), bem como junta cópia 

idêntica dos documentos pessoais apresentados na inicial. Neste ponto, 

sublinha-se a desnecessidade da produção de prova pericial para 

verificação das assinaturas constante do documento juntado pela ré e os 

documentos juntados com a petição inicial porque são visivelmente 

semelhantes[5]. Ademais, é preciso pontuar que, ao impugnar os termos 

da contestação, a autora contradiz a versão dos fatos apresentada 

anteriormente. Explico: Na petição inicial a autora afirmou em três 

oportunidades que inexistia relação jurídica com a ré, vejamos: Na página 

número cinco da petição inicial afirmou que “houve violação quando a ré, 

de forma renitente e recalcitrante, cobra indevidamente, inclusive com a 

manutenção indevida do nome do autor no SERASA e SPC, pois o 

Reclamante nunca teve debito com a CLUB MAIS (pagina n. 5)” (grifo 

nosso). Já na página número sete da petição ilustrou que “o débito 

debatido do Promovente para com a promovida jamais existiu, de modo que 

se consubstanciam como totalmente indevidas todas as condutas 

praticadas pela mesma” (grifo nosso). Por fim, na página onze de sua 

petição inicial afirmou que é “Inconteste a obrigação de reparar da ré no 

caso em tela, tendo em vista sua responsabilidade objetiva pelo dano 

moral causado a autora, submetida a sofrimentos, angústias, 

nervosismos, pecha de má pagadora, SENDO QUE NUNCA TEVE DEBITO 

COM A RÈ”. (grifo nosso). Entretanto, após a empresa ré demonstrar 

cabalmente o vínculo jurídico, a autora afirma em sua impugnação à 

contestação que a ré “(sic) Compulsando os documentos carreados pela 

reclamada, temos que, a reclamante sempre foi cumpridora de suas 

obrigações, mesmo efetuando os pagamentos em atrasos pontuais, mas 

sempre cumprindo. [...] Conforme demonstrado pela reclamada, os valores 

que originaram o presente debito, que não foi reconhecido pela 

Reclamante, é oriundo dos juros abusivos e taxas, que criou um evolução 

de divida em mais de 100%.” A referida mudança da versão dos fatos 

reforça a verossimilhança das alegações da empresa ré, que, além de 

demonstrar o vínculo jurídico entre as partes, colacionou aos autos 

comprovantes de compras devidamente assinados pela autora – prova 

suficiente para demonstrar a gênese dos débitos. Neste diapasão, ficou 

demonstrado que a autora contratou os serviços ofertados pela ré, 

realizou cadastro e compras, porém quedou-se inadimplente. Portanto, as 

alegações de inexistência de contratação (ou desconhecimento de 

débitos) se mostram inverossímeis. O que implica dizer que inexiste fraude 

perpetrada por terceiro no presente caso, bem como ser incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, 
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demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela autora nesses autos, 

conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo 

qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto 

prova constitutiva do direito – é ônus da autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por não ter sido juntado aos autos comprovante de pagamento do 

débito inscrito, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste 

sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa 

do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão a autora. Isto porque, uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. E, considerando existente a relação jurídica entre autora e 

ré, bem como demonstrado o inadimplemento do primeiro, é preciso 

reconhecer a procedência do pedido contraposto. Assim, condeno a parte 

autora ao pagamento de todas as faturas pendentes de pagamento, que 

perfazem o montante atualizado de R$ 383,92 (trezentos e oitenta e três 

reais e noventa e dois centavos). Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, 

com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela ré para 

condenar a autora ao pagamento de todas as faturas pendentes de 

pagamento, que perfazem o montante atualizado de R$ 383,92 (trezentos 

e oitenta e três reais e noventa e dois centavos). Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). [6] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010159-24.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERO COMERCIO DE MOTOS LTDA-ME - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO OAB - MT0009304S (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011030-20.2015.8.11.0055 A ré opôs embargos de declaração 

com efeitos infringentes (cf. ID n. 8679631) alegando haver vício na 

sentença proferida. Uma vez intimada a ré apresentou resposta aos 

embargos (cf. ID n. 9173883). Posteriormente, os autos vieram-me 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de 

declaração, é imprescindível a presença de uma das causas descritas no 

art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do 

julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os 

embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente poderá 

ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a r. 

decisão fustigada, não é possível se visualizar nenhum dos vícios 

ensejadores dos embargos de declaração, não encontrando os pedidos 

em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão 

proferida por este juízo, tampouco ocorreu erro material. É possível 

constatar que a r. sentença tratou da temática posta em profundidade. 

Embora não tenha sido acolhida a tese do embargante, há fundamento 

suficiente e detalhado na decisão embargada que reconheceu a 

ocorrência da inclusão indevida da embargada no cadastro de 

inadimplentes, bem como decretou os efeitos da revelia da embargante 

após citação válida (cf. ID n. 6282580) e não comparecimento em 

audiência de conciliação. De mais a mais, a embargante sustenta que o AR 

foi recebido por pessoa desconhecida, mas não faz prova deste fato, 

tampouco junta relação idônea de seus funcionários ou de que o endereço 

para o qual a carta de citação foi enviada estaria errado. Portanto, é 

preciso concluir que a citação respeitou os pressupostos previstos no 

enunciado n. 5 do FONAJE. Deste modo, inexistente vício na sentença, é 

necessário reconhecer que os embargos de declaração não são via 

própria para a rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido é a posição 

do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO.1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não 

tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de 

alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas 

conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do 

CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a 

preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, 

porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao 

colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. 

(ED 159678/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - 
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FATORES QUE LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO 

DESPROVIDO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração 

somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC). Os 

aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, de maneira 

que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses 

excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência dos mencionados vícios 

no julgado, que não se encontram presentes na presente hipótese, 

porquanto o v. acórdão embargado foi claro ao declinar as razões que 

levaram a majoração do dano moral. (ED 157243/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

- VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - 

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS. A 

alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera 

irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração.“Os embargos de declaração não são palco 

para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua 

alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos 

modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do 

Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 

119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) [...] 3 – É firme a orientação 

jurisprudencial da Corte Cidadã no sentido de que o recurso de embargos 

de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou 

obscuridade do julgado recorrido, também admitido para se corrigir 

eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 

Assim, a intenção de atribuir caráter infringente ao embargo de 

declaração, pretendendo-se a modificação do provimento anterior, com a 

rediscussão da questão, não é efeito próprio do recurso integrativo (EDcl 

no CC 143.634/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 25/05/2016, DJe 02/06/2016). [...] .(ED 161718/2016, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017) Por fim, 

consigna-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de 

declaração é a chamada “contradição interna”, que é aquela verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

eventual discrepância entre as provas colhidas nos autos e os termos do 

decisum[1][2]. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 1.022 DO NCPC – 

REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de 

Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as 

proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o conjunto 

probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) (grifo 

nosso). Também nesse sentido é a posição do E. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: [...] 1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 

do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses 

de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro 

material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer dessas 

deficiências, pois a decisão ora embargada foi devidamente 

fundamentada. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é 

aquela interna ao julgado embargado. O parâmetro da contrariedade não 

pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. 

Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no 

REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Neste diapasão, se mostra 

impossível retificar a sentença nos termos propostos pela embargante 

porque seria necessário a reanálise de provas juntadas nos autos. Por 

tudo, verifico ser inadequada a via dos embargos de declaração para 

alteração da decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses 

de seu cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses que os sustentem, 

somente por meio de recurso poderia ser provido o inconformismo, por 

força do princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por 

conhecer, porém JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. 

Bem como, opino por permanecer a decisão tal qual foi lançada. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 

de fevereiro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] PROCESSUAL CIVIL – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTOS NOS INCISOS I E II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 

1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. Não há falar em omissão, quando a matéria 

foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos 

interesses da parte embargante. A contradição que enseja o cabimento 

dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou 

seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual 

error in judicando. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, 

quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil de 2015. O prequestionamento, em 

Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o 

acórdão é omisso, contraditório ou obscuro. Mostra-se desnecessário o 

exame pontual de toda a matéria prequestionada, se os pedidos recursais 

foram examinados com base na legislação pertinente. (ED 142504/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, 

Publicado no DJE 02/03/2017) [2] [...]I - O entendimento desta Corte 

Superior é firme no sentido de que "a contradição remediável por 

embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a 

exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da 

própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no 

raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se 

presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento 

processual vocacionado para sanar eventual error in judicando." (EDcl no 

HC n. 290.120/SC, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 

29/8/2014). [...] (RHC 78.544/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/03/2017)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001191-22.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LCT RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001191-22.2017.8.11.0055 Autor: LCT Rio Preto 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Ré: Município de Tangará da Serra-MT 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o autor requereu a desistência do feito 

(cf. ID n. 11724237). O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que 

à parte autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com 

a ação, dispondo do direito que lhe é garantido pela Constituição da 

República, observados os requisitos da legislação instrumental. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela 

parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, paragrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, 

§ 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 
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Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000514-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR BAMBIL DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 1 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Processo n. 1001057-92.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c.c. 

artigo 27, da Lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. A parte reclamada 

não apresentou sua defesa aos autos apesar de devidamente citada. 

Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte 

reclamada. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre 

eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte 

reclamante. Mas “se a postulação do autor não vier acompanhada do 

mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensá-lo de provar o que 

alega pelo simples fato da revelia”[1]. Outrossim, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Em síntese, trata-se de ação 

declaratória ajuizada com o propósito de ver excluída a Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição – TUSD, a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão – TUST do ICMS da base de cálculo do ICMS incidente sobre 

o consumo de energia elétrica do(a) autor(a). Defende que a incidência de 

ICMS deve ser somente sobre a energia elétrica efetivamente consumida, 

sem levar em consideração que, para a TUSD e a TUST estarem na base 

de cálculo já houve energia elétrica efetivamente consumida. Assim, 

requer a procedência dos pedidos para o fim de declarar a ilegalidade da 

cobrança, bem como para que seja determinada a restituição dos valores 

que reputa terem sido pagos indevidamente em razão da alardeada 

ilegalidade. Seguindo entendimento deste juízo, entendo que quanto ao 

mérito, improcedem os pedidos contidos na inicial. De fato, a demanda de 

potência contratada representa energia que não necessariamente circula 

no local do consumo, não podendo, por isso, haver incidência de ICMS 

enquanto a energia não passar a rede de transmissão para o 

estabelecimento do consumidor, uma vez que, neste ponto, não se verifica 

a ocorrência do fato gerador – circulação da mercadoria -, caracterizada 

apenas quando, concretamente, a energia for fornecida e utilizada. No 

entanto, no caso em análise, nas faturas acostadas com a inicial não há 

notícia de que haja cobrança da chamada “demanda contratada”. Ao 

contrário, consta que a energia elétrica é calculada de acordo com a 

medição feita por medidor, ou seja, inexiste comprovação de que a parte 

autora tenha de fato utilizado menos energia do que a contratada. 

Consigno, ainda, que se trata de consumidor pessoa física, que não se 

utiliza, comumente, da denominada “demanda de potência contratada”, a 

qual comumente é posta à disposição de consumidores de energia em alta 

tensão. Relativamente à inclusão das rubricas denominadas tarifas de 

transmissão (TUSD) e distribuição (TUST) na base de cálculo do ICMS, 

ressalto que, nos termos do art. 155, XII, e art. 146, III, “a”, ambos da CF, a 

LC nº 87/96, especificamente no art. 9º, § 1º, II, define a base de cálculo 

do referido imposto da seguinte forma: Art. 9º – A adoção do regime de 

substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo 

específico celebrado pelos Estados interessados. § 1º – A 

responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída: (…) II – às 

empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações 

internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto 

tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação 

até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço 

praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde 

deva ocorrer essa operação - grifei . Como se vê, a base de cálculo do 

ICMS é o preço praticado na operação final, incluídas, portanto, as tarifas 

de transmissão e de distribuição. A irresignação da parte autora cinge-se 

no equívoco da forma como vem sendo cobrado o ICMS sobre a energia 

ao argumento de que o imposto deve ser calculado apenas sobre a 

energia efetivamente consumida e não sobre os demais componentes, tais 

como: distribuição, transmissão, encargos e tributos. A matéria não é 

pacífica na jurisprudência. Embora haja jurisprudência que acolhe a tese 

sustentada pelo(a) reclamante, recentemente o C. Superior Tribunal de 

Justiça fixou, definitivamente, entendimento sobre a questão, em 

julgamento do REsp 1.163.020-RS. Nesse recurso, recentemente, foi 

proferido o seguinte acórdão, cuja tese foi firmada no sentido contrário à 

sustentada pelo ora reclamante: TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA 

DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o 

processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a 

indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, 

sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas – entre elas a 

referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) – compõe o 

preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do 

imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A 

peculiar realidade física do fornecimento de energia elétrica revela que a 

geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos 

essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o 

preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser 

decotado da sua base de cálculo, sendo certo que a etapa de 

transmissão/distribuição não cuida de atividade meio, mas sim de atividade 

inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele 
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indissociável. 3. A abertura do mercado de energia elétrica, disciplinada 

pela Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar o setor), não infirma a regra 

matriz de incidência do tributo, nem tampouco repercute na sua base de 

cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho eminentemente 

administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação de mais de um 

agente econômico numa determinada fase do processo de circulação da 

energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se tem, na 

realidade, é uma mera divisão de tarefas – de geração, transmissão e 

distribuição – entre os agentes econômicos responsáveis por cada uma 

dessas etapas, para a concretização do negócio jurídico tributável pelo 

ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao consumidor final. 4. 

Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está disponibilizado 

apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que a exclusão 

do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS 

representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às 

empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o tributo 

sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, 

subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da 

capacidade contributiva. 5. Recurso especial desprovido. (STJ – 1ª Turma. 

REsp n. 1.163.020-RS. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julg.: 27.03.2017) 

Ainda mais recentemente (julgamento de 18.05.2017, publicado em 

14.06.2017), o C. STJ reiterou referido entendimento, no julgamento de 

Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão proferido nos 

autos do Recurso Especial acima referido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Os 

embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do 

CPC/2015). 2. Hipótese em que o acórdão embargado, ao decidir pela 

inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, foi claro ao assentar que 

as fases de geração, de transmissão e de distribuição formam o conjunto 

de elementos essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material 

do fato gerador concernente ao fornecimento de energia elétrica, 

integrando o preço total da operação tributável pelo ICMS, não podendo 

nenhuma dessas etapas ser decotada da base de cálculo do imposto. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. Importante ressaltar ainda que, nos 

mesmos autos, foram interpostos embargos de divergência, ao argumento 

de que haveria dissídio jurisprudencial com relação a outro acórdão 

paradigma proferido naquele C. Superior Tribunal de Justiça. No entanto, 

referidos embargos de divergência foram liminarmente indeferidos, tendo 

em vista que, ao contrário do que sustenta o lá embargante, tendo em 

vista que o acórdão paradigma foi proferido em sede de agravo regimental 

em suspensão de liminar e de sentença, via que, conforme ressaltou 

textualmente a eminente Ministra relatora, se limita a um juízo político, sem 

exame da questão de fundo. Eis o teor do aresto: EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO COM 

RELAÇÃO AO PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PARADIGMA 

PROFERIDO EM SEDE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. NÃO 

CABIMENTO. RECURSO INDEFERIDO LIMINARMENTE NO ÂMBITO DA 

CORTE ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA SEÇÃO. (STJ, Embargos 

de Divergência em REsp nº 1.163.020-RS, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 07.08.2017) A importância desse registro repousa no fato 

de que a matéria não havia ainda sido enfrentada com a profundidade 

tratada no REsp 1.163.020-RS, do que se conclui que a orientação 

jurisprudencial no C. Superior Tribunal de Justiça está mesmo se 

consolidando no sentido exposto no mencionado acórdão. Ademais, 

outros Tribunais de Justiça, tal como o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, firmaram posição no sentido que agora vem se 

consolidando no STJ: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. Até que lei complementar 

disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, 

na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final (art. 34, § 9º, do ADCT). A espécie trata de consumidor cativo 

(pequenos e médios consumidores), que não pode escolher livremente 

seus fornecedores de energia elétrica, cuja tarifa cobrada é fixada em 

kWh pela ANEEL. Nesse caso, não se aplica a jurisprudência do STJ, que 

considera indevida a inclusão, na base de cálculo do ICMS, o custo de 

transmissão (TUST) e o custo de distribuição (TUSD), porque o preço final 

pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda cadeia produtiva 

(geração transmissão e distribuição). Precedente do 11º Grupo Cível 

desta Corte. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70068998830, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Julgado em 11/05/2016) APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A 

TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

TUST - SOBRE AS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

REALIZADAS NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. PRECEDENTES 

DESTA CORTE E DO E. STJ. Manutenção da sentença de improcedência, 

uma vez que no ambiente de contratação o preço final pago pelo 

consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva (geração, 

transmissão e distribuição), razão pela qual a base de cálculo do ICMS 

abrange todas as operações. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70067949164, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 

14/04/2016) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007110992, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007136815, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Outrossim, importante destacar que o 11º Grupo Cível e a 21ª 

Câmara do TJRS concluíram pela inexistência do direito ora postulado, com 

base na norma do artigo 34, § 9º, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT, que dispõe: “até que lei complementar disponha 

sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na 

condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 
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operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, 

conforme o local onde deva ocorrer essa operação”. Ou seja, o valor da 

operação com energia elétrica é o preço final, constituindo custo o preço 

da distribuição, da transmissão e da produção. O consumidor final, ao 

pagar energia elétrica suporta o lucro e o custo de todas as operações 

anteriores. O preço da energia consumida que envolve o custo e mais o 

lucro é a base de cálculo do ICMS, não se podendo afastar os custos 

relativos a transmissão e distribuição – TUST e TUSD. Este custo foi 

suportado e repassado o preço para o consumidor final. Nesse sentido, 

transcrevo o voto proferido no Recurso de Apelação nº 70069548824, da 

22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relatada 

pelo Desembargador José Aquino Flores de Camargo, julgada em 

16/06/2016: Com efeito, transcrevendo in litteris o insigne autor, o Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp n. 797.826/MT, decidiu 

que o “o ICMS-Energia Elétrica levará em conta todas as fases anteriores 

que tornaram possível o consumo de energia elétrica. Estas fases 

anteriores, entretanto, não são dotadas de autonomia apta a ensejar 

incidências isoladas, mas apenas uma, tendo por único sujeito passivo o 

consumidor final”. Entendimento que vai ao encontro do disposto no art. 

34, § 9º, do ADCT e do art. 9º, §1º, II, da LC nº 87/97, in verbis: ADCT. Art. 

34 (...) § 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as 

empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes 

ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída 

do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra 

unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica, 

desde a produção ou importação até a última operação, calculado o 

imposto sobre o preço então praticado na operação final e assegurado 

seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, conforme o local onde 

deva ocorrer essa operação. LC nº 87/97. Art. 9º (...) § 1º A 

responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída: (...) II - às 

empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações 

internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto 

tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação 

até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço 

praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde 

deva ocorrer essa operação. (grifei). A matéria foi objeto de recente 

deliberação no âmbito deste 11º Grupo Cível (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Relª. Desª. Maria Isabel de Azevedo Souza), que, à 

unanimidade, definiu que o ICMS relativo à energia elétrica consumida, no 

ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor 

cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os custos da geração, 

transmissão, distribuição, encargos setoriais e tributos, multiplicada pelos 

kWh consumidos. O precedente restou assim ementado: TRIBUTÁRIO. 

ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD. TUST. GERAÇÃO. 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO. 1. A base de cálculo do ICMS é o valor 

da operação de circulação de mercadoria. O ICMS relativo à energia 

elétrica consumida, no ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa 

paga pelo consumidor cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos, multiplicada pelos kWh consumidos. É induvidoso que o custo da 

operação de circulação de energia elétrica, desde a geração da energia 

elétrica até sua entrega na unidade consumidora do usuário final, abrange 

não só a geração da energia, mas, também, as fases de transmissão e 

distribuição, que são etapas indispensáveis desta cadeia produtiva à 

entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, que vai, 

então, consumi-la. Portanto, tais custos integram a base de cálculo do 

ICMS, já que compõem o preço final. Art. 34, § 9º, do ADCT. 2. Não se 

aplicam às operações de fornecimento de energia elétrica realizadas no 

ambiente de contratação regulado (consumidor cativo) por meio de 

distribuidora exclusiva os precedentes do STJ que consideram indevida a 

inclusão, na base de cálculo do ICMS, das tarifas relativas ao Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e ao Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) de energia elétrica. É que o preço 

final pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia 

produtiva (geração, transmissão e distribuição) por se tratar de um 

conjunto indissociável. Já no ambiente de contratação livre (consumidor 

livre), no qual a energia é fornecida diretamente pelos agentes de geração 

ou de comercialização, livremente escolhidos pelo consumidor - e não 

pelas distribuidoras que se limitam a permitir o acesso ao sistema de 

transmissão e de distribuição por meio do pagamento das tarifas TUST e 

TUSD - há quem considere tais valores estranhos ao preço da energia 

elétrica, cujo montante é fixado no contrato de compra e venda de energia. 

Embargos infringentes rejeitados. (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 20/11/2015) Desde 

então, encontra-se pacificada a orientação deste Grupo Cível no sentido 

de que os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) 

integram a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis à entrada 

de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, integrando, pois, o 

preço praticado na operação final, consoante estabelece o art. 34, § 9º, 

do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. Hipótese que não se confunde 

com a temática atinente à desverticalização do setor elétrico (mercado 

livre de energia), de que tratam os precedentes colacionados pelo 

apelante em suas razões, ao afirmar a impossibilidade de inclusão dos 

custos de transmissão e distribuição de energia na base de cálculo do 

ICMS. É que, no mercado livre, a etapa de geração de energia ganha 

autonomia em relação à distribuição e transmissão, dada a possibilidade 

de sua aquisição antes da própria transmissão. Aqui, reporto-me 

novamente à lição de Roque Antonio Carraza, que estabelece elucidativa 

distinção entre o fornecimento de energia no mercado cativo e no mercado 

livre, in verbis: “Para que melhor se compreenda: atualmente as 

distribuidoras atendem ao ‘mercado cativo’ (pequenos e médios 

consumidores, que não podem escolher livremente seus fornecedores de 

energia elétrica) e ao ‘mercado livre (grandes consumidores aos quais a 

legislação faculta escolherem seus fornecedores, valendo-se de critérios 

empresariais). Quando as distribuidoras atendem aos ‘consumidores 

cativos’ são por eles remuneradas por meio de tarifas (tarifas de energia e 

tarifas de fio) e são responsáveis, na condição de substitutas tributárias, 

pelo recolhimento do ICMS-Energia Elétrica. Já, quando as distribuidoras 

atendem aos consumidores livres limitam-se a receber as tarifas de fio, 

cobradas pela utilização das infraestruturas de transmissão e/ou 

distribuição (TUST/Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, ou 

TUSD/Tarifa do Sistema de Distribuição). São os agentes de 

comercialização (ou de geração) que vendem a energia elétrica aos 

consumidores livres, deles cobrando o respectivo preço, sobre o qual, 

sim, é calculado o ICMS a pagar. Como se vê, as operações de compra e 

venda de energia elétrica realizadas no ‘mercado livre’ estão 

desvinculadas do processo de entrega (transmissão/distribuição) desta 

mercadoria. Noutros falares, as distribuidoras não participam de tais 

negócios jurídicos, realizados apenas e tão somente pelos agentes de 

comercialização (ou de geração) e os consumidores livres. O que fazem 

as dsitribuidoras, in casu? Simplesmente operam suas redes e 

equipamentos, para que a energia elétrica chegue aos consumidores 

livres. Esta atividade apresenta-se completamente desatrelada da 

operação mercantil havida entre os agentes de comercialização ( ou de 

geração) e os consumidores livres. (...) Noutras palavras, as 

distribuidores, nesta última hipótese, limitam-se a realizar atividades-meio, 

necessárias à prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica 

pelos agentes de comercialização (ou de geração) aos consumidores 

livres.” Temos para nós que não tipificam prestações de serviços de 

fornecimento de energia elétrica as atividades desenvolvidas pelas 

distribuidoras em ordem a disponibilizar aos consumidores livres aos 

meios e modos para que recebam a energia elétrica que adquiriram – no 

Ambiente de Contratação Livre (ACL) – dos agentes de comercialização 

(ou de geração). (ICMS, 17ª Ed. Malheiros Editores, 2015, p. 332/333). (...) 

Na espécie, a distribuidora é a responsável pelo fornecimento de energia 

elétrica como um todo, já que não se está diante de consumidor livre. Aqui, 

os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) integram, 

sem dúvida alguma, a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis 

à entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, 

integrando, pois, o preço praticado na “operação final”, consoante 

estabelece o art. 34, § 9º, do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. 

Ademais, também é relevante destacar que a cartilha elaborada pela 

ANEEL denominada POR DENTRO DA CONTA DE LUZ, de outubro de 2008, 

reza: “é obrigação da concessionária levar a energia elétrica aos seus 

consumidores. Para cumprir esse compromisso, a empresa tem custos 

que devem ser cobertos pela tarifa de energia. De modo geral, a conta de 

luz inclui o ressarcimento de três custos: geração de energia + transporte 

de energia elétrica até as casas (fio) transmissão + distribuição + 

encargos e tributos”. E destaco que a reedição de março de 2013, 

enfatizou que a tarifa considera três custos distintos: energia gerada + 

transporte de energia até as unidades consumidoras (transmissão e 
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distribuição) + encargo setorial. Por todo o exposto, entendo ser devida a 

inclusão na base de cálculo do ICMS, o custo de transmissão (TUST) e o 

custo de distribuição (TUSD). Ressalto, o preço final pago pelo consumidor 

cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva, inclusive os de 

transmissão e distribuição. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, julgando-se assim extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Defere-se os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte reclamante. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga [1] – Agravo regimental no recurso especial interposto 

pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pelo relator 

Ministro Olindo Menezes que deu provimento ao recurso especial para 

julgar procedente o pedido formulado na ação mandamental afastando a 

incidência do ICMS sobre os valores relativos à tarifa de uso do sistema 

de distribuição – TUSD. [1] DIDIER JR. FREDIE. Curso de Direito Processual 

Civil. V. 1, 15ª ed., 2013, São Paulo: Juspodivm, p. 572. [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante o Juizado 

Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi 

submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com 

lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir 

seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001021-50.2017.8.11.0055
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIO AFRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

EGICELIA CORDEIRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PATERNOST DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PATERNOST DE FREITAS OAB - MT14285/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO)

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-97.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ANGONESE CADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000410-97.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZEL TEIXEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11923325. Oficie-se ao Cartório de Registro 

de Imóveis para que seja levantada a penhora existente sobre o imóvel 

descrito no ID 11745525, relativamente a estes autos. Promovo, nesta 

oportunidade, a baixa da restrição dos veículos descritos no ID 10196092, 

conforme extrato anexo. Cumpridas as determinações supra, caso nada 

mais seja requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 01 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANNELYZE STRAGLIOTTO SCHIAVO (REQUERENTE)

LUIS FERNANDO SCHIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Com o levantamento, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MACSILENE APARECIDA TAVARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SILVA RAVANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CEVADA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI OAB - MT0010050A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010873-47.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS TANGARA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIHADINEY TAVARES EUGENIO OAB - MT0016378A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILJU GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PRISCILA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012084-84.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VERCIANO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000441-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. ROSELI MARIA DO NASCIMENTO ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a fornecer procedimento 

cirúrgico de histerectomia, necessário ao restabelecimento de sua saúde. 

Alega a reclamante que foi diagnosticada com Nódulos Miometriais e 

necessita do citado procedimento para o restabelecimento de sua saúde, 

que foi negado pelos reclamados. Por essas razões, fundamentado em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e 

requer, em razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar 

inaudita altera parte, compelindo os requeridos a submeterem à favorecida 

o custeio do citado procedimento. Instado a se manifestar o NAT elaborou 

parecer técnico, informando que o procedimento deve ser realizado com 

brevidade. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos 

documentos a ela acostados, a reclamante sofre de Nódulos Miometriais e, 

precisa de tratamento adequado o que só é possível mediante a realização 

do procedimento solicitado ao Poder Público. Contudo, a reclamante afirma 

ser desprovida de recursos financeiros suficientes para custear os 

procedimentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a 

averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: ?O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida? 

(STF ? 2.ª T. ? RE-AgR 393175/RS ? Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, ?a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.? Por outro lado, estabelece o art. 198 

que ?as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II ? atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
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assistenciais.? Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): ?Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo ? uma vez 

configurado esse dilema ? que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes?. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: ?A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.? Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir a cirurgia por meio da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização do procedimento, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que a 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida e, em conseqüência, determino que os reclamados 

disponibilizem à reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias, procedimento 

cirúrgico de HISTERECTOMIA, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à 

falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede 

privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, 

observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 
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ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 1 

de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000442-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINA SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. JUSCELINA SAMPAIO DOS SANTOS ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear consulta com médico 

retinólogo e tratamento com medicação antiangiogênica a laser de retina, 

necessário ao restabelecimento de sua saúde Alega a reclamante que foi 

diagnosticada com retinopatia diabética e edema macular diabético em 

ambos os olhos e, por essa razão necessita, em caráter de urgência, de 

se submeter aos procedimentos citados, não fornecidos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Por essas razões, fundamentado em dispositivos 

da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o 

Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e requer, 

em razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar inaudita 

altera parte, compelindo os requeridos a submeterem ao favorecido o 

custeio do citado procedimento. Instado a se manifestar o NAT proferiu 

parecer técnico concluindo que o procedimento solicitado nos autos pode 

ser urgente face o risco de perda de visão. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, a 

reclamante sofre de Edema Macular e Retinopatia Diabética e precisa de 

tratamento adequado o que só é possível mediante a realização do 

procedimento solicitado ao Poder Público. Contudo, a reclamante afirma 

ser desprovida de recursos financeiros suficientes para custear os 

procedimentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela 

específica pleiteada, faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É 

visível a hipossuficiência da reclamante, tanto que requereu os benefícios 

da justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que a 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 
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AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo máximo de 5 dias, consulta com retinólogo e tratamento com 

medicação antiangiogênica a laser de retina, em hospital da Rede Pública 

de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em 

Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de 

licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de 

regência. Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da 

ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o 

cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do 

Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento 

desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 1 

de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DJANGO PRIMON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA FAVETTI SASSAKI OAB - MT23855/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de medida liminar que seja determinada a exclusão da 

inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de proteção ao 

crédito, ao argumento que nada deve à reclamada. Narra o reclamante que 

está cursando o 9º semestre do curso de Engenharia de Produção 

oferecido pela reclamada, tendo aderido ao programa de financiamento 

estudantil (FIES), que custeia 100% do curso. Continua aduzindo que 

mesmo possuindo bolsa integral de estudo a reclamada negativou seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Com tais argumentos requer, em 

medida de urgência, que a reclamada seja compelida a retirar seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incorrer em multa diária. 

Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil 

de 2015, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da 

medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. A 

plausibilidade jurídica do pedido consubstancia em dois preceitos no fato 

da possível declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento 
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do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode 

olvidar que o lançamento do nome da reclamante no banco de dados de 

serviços de restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, 

tem sido objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por 

exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 

77. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do 

credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento do 

consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no 

seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada neste 

tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos à reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante demonstra nos autos por meio 

dos documentos juntados no Id 11947293 que seu curso é integralmente 

custeado pelo programa FIES. Assim, restou comprovado nos autos que o 

reclamante possuía financiamento integral de seus estudos pelo programa 

FIES, na data em que se venceram as mensalidades pelas quais está 

sendo cobrado. Levando em consideração a verossimilhança da alegação 

do reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor a 

produção de prova de fato negativo, deve a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada. Por fim, deixo de deliberar sobre o pedido de cancelamento de 

protesto, uma vez que não há nada nos autos demonstrando a existência 

de título protestado em desfavor do reclamante. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a concessão de tutela de urgência a fim de 

determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação 

ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa reclamada. 

Oficie-se, conforme requerido. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 28 

de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA NORTE LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A reclamante informa na inicial que quitou os débitos que ensejaram o 

bloqueio do acesso ao portal do aluno, porém continua sem acesso. A 

reclamante junta no Id 11917066 o comprovante de pagamento da primeira 

parcela do acordo pactuado com a reclamada, bem como “prints” de tela 

demonstrando que está impedida de ter acesso ao seu portal do aluno (Id 

11917625). O periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a não 

realização das atividades curriculares ensejará na não conclusão do 

curso de Farmácia, o que poderá resultar danos irreparáveis. Presente, 

pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como consequência, 

advém a necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concebida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, por consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. 

Verifico a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que 

a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, sem qualquer prejuízo à 

empresa reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 

300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

tutela de urgência antecipada a fim de determinar que a reclamada 

disponibilize à reclamante, no prazo de 5 dias, acesso ao portal do aluno, 

com a consequente reabertura de prazo de entrega de atividades. Recebo 

a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, é 

possível concluir pela presença dos requisitos para concessão da medida 

de urgência. O reclamante informa nos autos que está sendo cobrado por 

um débito vencido aos 18.11.2017, no valor de R$ 338,92, ao passo que 

este débito foi quitado no dia 24.1.2018. Os documentos juntados pelo 

reclamante dão suporte as suas alegações, uma vez que junta o extrato 

do Serasa demonstrando a inclusão pelo débito informado acima (Id 

11991929) e o comprovante de pagamento deste débito (Id 11991861). 

Assim, resta satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, 

que efetivamente, encontra-se quitada a dívida que ensejou a negativação 

do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. De outro lado, 

não se pode olvidar que o lançamento do nome do reclamante no banco de 

dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e 

outros, tem sido objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se 

vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, 

Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 

04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes 

a atitude do credor se mostra precipitada, as consequências em 

detrimento do consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, 

com abalo no seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além 

de reflexos negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se 

decidiu que, em casos de discussão judicial do débito, o credor está 

impedido de lançar o nome dos devedores no banco de dados de serviços 

de restrição de crédito. Com muito maior razão na situação em comento, 

em que já houve a extinção da obrigação do contrato em questão. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais 

prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, 

se efetivamente o débito for desconstituído na sentença, a reclamante terá 

suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o 

pedido for julgado improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir 

efeitos normalmente sem que isso implique em significativo prejuízo à 

empresa reclamada. Como consequência, advém a necessidade de 

deferimento da concessão da tutela de urgência antecipada neste tocante, 

pois fosse a tutela concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto 

é, seria ineficaz. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, 

tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus 

regulares efeitos, sem qualquer prejuízo aos bancos reclamados. Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a medida de urgência a fim de 

determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com 

relação ao débito objeto da presente demanda, lançados pela empresa 

reclamada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 1 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000147-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 
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passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11893578. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ GUIRRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001097-74.2017.8.11.0055 REQUERENTE: JEFFERSON LUIZ 

GUIRRO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO 

A Reclamante alega em síntese que teve seu nome negativo juntos aos 

órgãos proteção credito, sofrendo ainda cobranças indevidas por 

mensalidades cobradas acima no valor pactuado, afirma ainda que 

possuía descontos conforme convênios juntados nos autos. Assevera 

que tentou por diversas vezes resolver a questão de forma administrativa, 

não obtendo êxito. Pelo que, pleiteia o pagamento de dano material sofrido 

no e condenação por danos morais. A empresa reclamada, em sede de 

contestação, alega inexistência de ilícito a ser reparado, bem como pela 

improcedência da ação. Após uma análise de todo o processado, tenho 
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que assiste razão ao Reclamante, posto que, a Reclamada não trouxe aos 

autos qualquer prova capaz de infirmar as alegações inseridas nas 

exordial. Ao contrario, restou evidenciado falha na prestação de serviço 

pelo descumprimento do contrato firmado, que previa os descontos 

elencado através de convênios juntados nos autos. Ademais, de acordo 

com a norma de regência, a interpretação de fatos e a avaliação do 

acervo de provas, em se tratando de relações jurídicas regidas de acordo 

com o sistema do direito do consumidor art. 14 e art. 6.º, inciso VIII, ambos 

da Lei n.º 8.078/1990, deve se materializar, dentro de um critério de 

razoabilidade e verossimilhança, em prol do interesse do consumidor, o 

quê implica considerar que se interpondo dúvida quanto a certo fato a 

celeuma, necessariamente, deve ser dirimida em favor do consumidor. A 

par dessas premissas, e em face do contexto probatório carreado aos 

autos, a Reclamada não logrou em provar a ocorrência de qualquer causa 

externa hábil a excluir a responsabilidade da empresa reclamada pela 

falha no serviço prestado. No caso dos autos é evidente que os 

transtornos ocasionados devido à falha devida da parte ré, sendo viável a 

indenização por danos morais. Ressalte-se que a responsabilidade do 

reclamado como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: ?O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.? (grifo nosso) Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço na medida em que o reclamado deixou de 

fornecer serviço adequado. É sabido que o dano extra patrimonial diz 

respeito à violação dos direitos ligados à dignidade humana, e a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo ser dispensável a prova de sua ocorrência, por se 

encontrar ínsito na própria ilicitude, de modo que, provada a conduta 

antijurídica, demonstrado está o dano moral, à guisa de uma presunção 

natural, que decorre das regras de experiência comum, ou seja, 

presume-se-o. Assim se justifica a qualidade in re ipsa que a doutrina lhe 

atribui. Como sugere o professor Caio Mário da Silva Pereira, a 

indenização deve ser "...nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva..." (?in? 

Responsabilidade Civil, 5ª Edição, Editora Forense, pág. 60). A intensidade 

do sofrimento, sua gravidade, natureza e repercussão da ofensa no meio 

social são fatores a serem considerados na mensuração da verba 

indenizatória. Não há em nossos Sodalícios um critério pacífico de fixação 

dos danos morais, incumbindo ao julgador a árdua tarefa de mensurar a 

dor e o sofrimento retratado nos autos por uma das partes, não estando 

obrigado a deferir o valor pedido pela Reclamante, caso contrário esta 

seria a julgadora de sua própria causa, o que é inconcebível. Sopesando 

tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo 

apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), satisfazendo, assim, a justa 

proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se 

propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na 

Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à 

prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Posto isso, 

julgo parcialmente procedente os pedidos, conforme Art.487, I do Código 

de Processo Civil, a e, a)confirmar medida liminar anteriormente concedida 

nos autos, b) Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 

2.006,04 (dois mil e seis reais e quatro centavos) de forma simples, a título 

de dano material, acrescidos de juros de um por cento ao mês, devidos 

desde a citação, e correção monetária pelo INPC, contados da data do 

evento. c) Condenar, ainda, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo índice INPC, 

contados da data da sentença, mais juros de um por cento ao mês desde 

a data em que o dano ocorreu, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juíza Leiga. Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 

da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra- MT 21 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI ELISBAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT0012919A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000943-56.2017.8.11.0055 REQUERENTE: GRACIELI ELISBAO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. O caso se refere a Reclamação com pedido de 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS formulada pela parte Reclamante, visando a 

rescisão do contrato firmado entre as partes e a devolução dos valores 

devidamente quitados. No entanto, verifico que o valor do contrato, R$ 

41.100,00 (quarenta e um mil e cem reais) ultrapassa o teto estabelecido 

para o processamento perante os juizados especiais, conforme determina 

o artigo 3º, I, da Lei 9.0900/95. Ante o exposto, face à incompetência do 

Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO EXTINTA a presente 

reclamação, nos termos dos artigos 51, inciso II, e 3º, inciso I, da lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juíza Leiga Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 

da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT 28 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001296-96.2017.8.11.0055 REQUERENTE: JOSE COSTA DE 

SOUSA REQUERIDO: R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME Vistos etc., 

Dispenso o relatório (artigo 38 da Lei 9.099/95). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Fundamento e decido. Preliminar. Da Ilegitimidade Passiva 

das Reclamadas. Alega as Reclamadas que não são, parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda, uma vez que presta serviços, 

oferecendo ofertas de passagens aéreas e hospedagens em seu site; 

que não possui qualquer controle sobre a política tarifária das companhias 

aéreas. A alegação não procede, incumbe as Reclamada escolher bem 

seus parceiros comerciais, ademais, a responsabilidade do intermediário 

decorre da disponibilização em site de promoção veiculada, assim como, é 

ela quem recebe os pagamentos, passando a imagem de que garantiria o 

negócio realizado. E mais, verifica-se a responsabilidade objetiva, em 

virtude da relação de consumo existente e do risco da atividade 

desenvolvida, em consonância com os artigos 7º, parágrafo único e art. 

25, §1º, do CDC, restando, deste modo, configurada a responsabilidade 

solidária. Assim, rejeito a preliminar suscitada. Mérito. Em síntese, noticia a 

parte Reclamante que adquiriu duas passagens aéreas(ida/volta) de 

Cuiabá com destino a São Paulo- SP, no valor de R$1.355,14 (mil trezentos 

e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos); em virtude de problemas 
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pessoais necessitou rescindir o contrato; em decorrência do 

cancelamento foi aplicado a multa contratual de 90%. Assim requer a 

redução da multa aplicada e indenização por danos morais. As 

Reclamadas negam a falha na prestação de serviço afirmando que todas 

as informações relativas aos procedimentos do cancelamento da 

passagem foram informados conforme demostra o contrato juntado nos 

autos, bem como a tarifação foram prestadas ao Reclamante. Da análise 

dos autos não restou incontroversa a falha na prestação de serviços da 

Reclamada. Especialmente porque ficou claramente evidenciado quais os 

termos e condições no caso de sua aquisição/cancelamento/alteração do 

contratado (conforme digitalizado nos autos). Ademais, não há qualquer 

abusividade na política de tarifas das companhias aéreas inclusive no que 

tange ás multas por cancelamento ou no-show, uma vez que cumpri as 

informações previstas no CDC. Por outro lado, considerando que foi a 

própria Reclamante quem solicitou o cancelamento das passagens, é lícita 

a retenção de valores, a título de taxa de serviço ou cancelamento, ainda 

que se mostra razoável que a companhia aérea tenha que arcar 

integralmente com o ônus decorrente da desistência do consumidor, 

afigura-se justa a incidência de multa. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do NPCP, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juiz Leigo Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT 28 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE AMELIA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANN FABIANO BARROS CAVALCANTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010338-50.2017.8.11.0055 REQUERENTE: LUCINEIDE AMELIA 

DE SALES REQUERIDO: JANN FABIANO BARROS CAVALCANTE Vistos, 

etc., Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para 

julgamento. Decido. Os pedidos autorais são improcedentes. Do Mérito. 

Trata-se de ação de indenização por violação do direito de imagem, honra 

objetiva e subjetiva c.c danos morais promovida por Lucineide Amélia de 

Sales em face de Jann Fabiano Barros Cavalcante, requerendo, em 

síntese a condenação do reclamado a indenizar a parte por efetuar uma 

postagem pelas redes sociais, Facebook, com o intuito de denegrir sua 

imagem, após a realização de um evento esportivo de competição 

denominado de “MTB. Bike”, na cidade de Campo Novo do Parecis.MT, haja 

vista a falta de pessoas para indicarem o trecho correto alguns atletas, 

incluindo a requerente, que erram o percurso e, por consequência, foram 

desclassificados. Ante o ocorrido a requerente postou um comentário 

sobre o evento e, por sua vez, o organizador do evento rebateu seus 

argumentos. O reclamado alega que a conduta da autora ocasionou todo o 

infortúnio na vida da requerente, pois foi a requerente quem denegriu a 

imagem da Associação e consequentemente do requerido que figura como 

presidente da pessoa jurídica ao efetuar uma postagem reclamando da 

desorganização do evento. A divulgação, embora pública, precisa ser 

tratada com cautela para que não afete sua moral psicológica ou física e 

nem a de sujeitos próximos àquela, o mesmo servindo para a investigação. 

Sobre tal situação, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino apontam : “No 

entendimento da Corte Suprema, a mera publicação não consentida de 

fotografias gera o direito à indenização por dano moral, 

independentemente da ocorrência de ofensa à reputação da pessoa, 

porquanto o uso indevido da imagem, de regra, causa desconforto, 

aborrecimento ou constrangimento ao fotografado, que deve ser 

reparado.” Além disso, o sistema civil também considera ato ilícito quando 

o titular do direito se excede ao exercê-lo, nos termos do art. 187 do 

Código Civil, vejamos: "também comete ato ilícito o titular de um direito que, 

ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes." Todavia, 

compulsando os autos verifico que tanto a requerente como requerido 

efetuaram postagem nas redes sociais, envolvendo ambas as partes em 

virtude do descontentamento com o ocorrido no evento esportivo. Não 

obstante o vocabulário usado pelas partes nas postagens, que não condiz 

com a boa educação e o comportamento que se espera de duas pessoas 

adultas, e, apesar de tratar-se de linguagem grosseira, gerou apenas 

constrangimentos, irritação e stress, tais sentimento que não chega a 

configurar dano moral por não ter lhe gerado prejuízos subjetivos ou 

profissionais. Ademais, depreende-se do conjunto probatório que o 

episódio exposto nesta ação não obteve repercussão a ponto de ensejar 

danos extrapatrimonais, pelo menos não restou comprovado. Incumbia a 

autora comprovar, de forma inequívoca, quais dos seus direitos da 

personalidade foram atingidos com a conduta do requerido, uma vez que 

não se trata de danos morais in re ipsa. Entretanto, essas provas não 

vieram demonstradas nos autos. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMENTÁRIOS 

PUBLICADOS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (FACEBOOK). 

TEXTO QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REDIGIDO POR 

TERCEIRO ESTRANHO A LIDE. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO NÃO 

COMPROVADAS. FRAGILIDADE DA PROVA. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006158554, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em 29/07/2016) Destarte, em demandas em que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o 

direito invocado. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Em relação ao pedido contraposto 

pleiteado, opino pela sua improcedência, tendo em vista que o requerente 

não demonstrou possuir legitimidade para postular algum tipo de direito em 

nome da Associação. Outrossim, entendo que a publicação feita pela 

requerente não causou quaisquer prejuízos ao requerente. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Intimação

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE

 PROCESSO: 5878-31.2013.811.0045 - 91994

PARTE AUTORA: KREMER, KREIN E CIA LTDA

ADVOGADO DA PARTE AUTORA: LEOMAR ANTONIO JOHANN

PARTE RÉ: BANCO FIDIS (FIAT) S/A

ADVOGADO DA PARTE RÉ: MARILI RIBEIRO TABORDA

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE, DR(A). 

LEOMAR ANTONIO JOHANN, OAB/PR Nº. 50.286 PARA QUE NOS 

TERMOS DO ARTIGO 7º DO PROVIMENTO N.º 12/2017-CGJ, QUE EFETUE, 
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NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS NO IMPORTE DE R$ 1.659,88 (UM MIL SEISCENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), A QUE FOI 

CONDENADO NOS TERMOS DA R. SENTENÇA. ESTE VALOR DEVERÁ 

SER PAGO DE FORMA SEPARADA, SENDO R$ 829,94 (OITOCENTOS E 

VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA 

RECOLHIMENTO DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS E R$ 829,94 

(OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO 

CENTAVOS) PARA FINS DE RECOLHIMENTO DA GUIA DE TAXA 

JUDICIÁRIA. FICA CIENTIFICADO DE QUE PODERÁ ACESSAR O SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, LINK: EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA, ITEM 11 (CUSTAS E TAXAS FINAIS REMANESCENTES), 

PREENCHER OS CAMPOS COM O NOME ÚNICO DO PROCESSO E O 

CPF/CNPJ DO PAGANTE, APÓS CLICAR NO ITEM CUSTAS E TAXA E 

PREENCHER O VALOR DE CADA, SERÁ GERADA UMA ÚNICA GUIA COM 

O VALOR TODAS DAS CUSTAS, QUE APÓS O PAGAMENTO DEVERÁ 

SER PROTOCOLADA NA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

ARQUIVAMENTO, SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E 

ENCAMINHADA À PROCURADORIA ESTADUAL PARA A DEVIDA 

EXECUÇÃO FISCAL, E/OU SER LAVRADA CERTIDÃO PARA FINS DE 

PROTESTO, SEM PREJUÍZOS DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO 

DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA 

CNGC/MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91994 Nr: 5878-31.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KREMER, KREIN E CIA LTDA, CELSO KREIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIDIS ( FIAT ) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOMAR ANTONIO JOHANN - 

OAB:50.286/PR, LUCAS FELBERG - OAB:62.887/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI RIBEIRO DALUZ 

TABORDA - OAB:PR/12.293

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE

 PROCESSO: 5878-31.2013.811.0045 - 91994

PARTE AUTORA: KREMER, KREIN E CIA LTDA

ADVOGADO DA PARTE AUTORA: LEOMAR ANTONIO JOHANN

PARTE RÉ: BANCO FIDIS (FIAT) S/A

ADVOGADO DA PARTE RÉ: MARILI RIBEIRO TABORDA

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE, DR(A). 

LEOMAR ANTONIO JOHANN, OAB/PR Nº. 50.286 PARA QUE NOS 

TERMOS DO ARTIGO 7º DO PROVIMENTO N.º 12/2017-CGJ, QUE EFETUE, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS NO IMPORTE DE R$ 1.659,88 (UM MIL SEISCENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), A QUE FOI 

CONDENADO NOS TERMOS DA R. SENTENÇA. ESTE VALOR DEVERÁ 

SER PAGO DE FORMA SEPARADA, SENDO R$ 829,94 (OITOCENTOS E 

VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA 

RECOLHIMENTO DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS E R$ 829,94 

(OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO 

CENTAVOS) PARA FINS DE RECOLHIMENTO DA GUIA DE TAXA 

JUDICIÁRIA. FICA CIENTIFICADO DE QUE PODERÁ ACESSAR O SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, LINK: EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA, ITEM 11 (CUSTAS E TAXAS FINAIS REMANESCENTES), 

PREENCHER OS CAMPOS COM O NOME ÚNICO DO PROCESSO E O 

CPF/CNPJ DO PAGANTE, APÓS CLICAR NO ITEM CUSTAS E TAXA E 

PREENCHER O VALOR DE CADA, SERÁ GERADA UMA ÚNICA GUIA COM 

O VALOR TODAS DAS CUSTAS, QUE APÓS O PAGAMENTO DEVERÁ 

SER PROTOCOLADA NA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

ARQUIVAMENTO, SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E 

ENCAMINHADA À PROCURADORIA ESTADUAL PARA A DEVIDA 

EXECUÇÃO FISCAL, E/OU SER LAVRADA CERTIDÃO PARA FINS DE 

PROTESTO, SEM PREJUÍZOS DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO 

DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA 

CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000645-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORIZALDO VIEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO OAB - MT23160/O (ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000645-60.2018.8.11.0045 

AUTOR: JORIZALDO VIEIRA DO NASCIMENTO RÉU: BRF S.A. Vistos etc. I. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos 

autorização da empresa BRF S.A para permanência do mesmo, bem como 

sua família, na residência em questão, conforme cláusula sexta do 

contrato de locação para moradia destinada a empregado, sob pena de 

extinção. Deve ainda juntar aos autos cópia do termo de rescisão do 

contrato de trabalho. II. Após decorrido prazo, venham imediatamente 

conclusos. III. Intime-se. Cumpra-se. IV. Às providências. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85854 Nr: 5514-93.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA NUNES TEODORO, JAIR GONGORA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Certifico e dou fé que, intimo o douto procurador para que informe se 

parte autora comparecerá independentemente de intimação, para 

audiência designada. Tendo em vista que não há diligência recolhida mos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 38315 Nr: 3352-96.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C, LFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE OLING CORASSA - 

OAB:18.492

 Certifico que, os valores dos alvarás foram devidamente creditados nas 

contas informadas nos autos. Dessa forma impulsiono o feito e intimo as 

partes para caso queiram se manifeste nos autos no prazo de 10(dez 

)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90287 Nr: 4183-42.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Certifico e dou fé que, o Alvará Judicial, foi devidamente creditado na 

conta informada nos autos. Dessa forma, intimo o autor para caso queira 
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se manifeste nos autos no prazo de 10( dias).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93917 Nr: 948-33.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS LAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

 CENTRAL DE ARQUIVO E ARRECADAÇÃO

JUSTIÇA GRATUITA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 dias DIAS

AUTOS N.º 948-33.2014.811.0045 - 93917

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LUCAS LAZARIN

PARTE REQUERIDA: EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Embrasystem Tecnologia Em Sistemas, 

Importação e Exportação Ltda, CNPJ: 01029712000104, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.185,78 (Um mil, cento e oitenta e cinco reais e 

setenta e oito centavos, no prazo de 05 (cinco) dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de restrição de Vosso 

nome e CPF/CNPJ junto a divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no art. 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 Eu, Gentil Vieira de Barros, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 28 de fevereiro de 2018.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93917 Nr: 948-33.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS LAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

 CENTRAL DE ARQUIVO E ARRECADAÇÃO

JUSTIÇA GRATUITA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 dias DIAS

AUTOS N.º 948-33.2014.811.0045 - 93917

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LUCAS LAZARIN

PARTE REQUERIDA: EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Embrasystem Tecnologia Em Sistemas, 

Importação e Exportação Ltda, CNPJ: 01029712000104, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 1.185,78 (Um mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta 

e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 592,89 (Quinhentos e 

noventa e dois reais e oitenta e nove centavos) para recolhimento da guia 

de custas judiciais e R$ 592,89 (Quinhentos e noventa e dois reais e 

oitenta e nove centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e 

taxas finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT. Eu, Gentil Vieira de Barros, Técnico Judiciário, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 28 de fevereiro de 2018.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107345 Nr: 2488-82.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA DE GOWS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME PFAU - 

OAB:1799

 Certifico e dou fé que, a parte requerida não se manifestou nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83550 Nr: 3043-07.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, para que o mandado seja encaminhado a Central de 

Mandados, é necessário que a parte autora providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, que deve ser feito pelo site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba "Diligência>Emissão de Guia de Diligência", 

mediante juntada de comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118835 Nr: 8845-78.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA CLAUDETE DE SOUZA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 118835.

 TIPO: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL.

Requerente: Rita Claudete de Souza da Costa.

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Vistos etc.

1. Trata-se de ação que objetiva à obtenção de aposentadoria por 

invalidez rural (há pedido alternativo), narrando em suma, que a parte 

autora preenche os requisitos legais relativos à qualidade de segurada 

especial, bem como que se encontra incapaz para o trabalho.

Com a inicial vieram documentos.
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Decisão inicial às f. 90/97 deferindo a antecipação dos efeitos da tutela 

para fins de implantação do benefício de auxílio doença.

 Citado, o requerido apresentou contestação e documentos às f. 103/111 

sustentando que a parte autora não cumpriu os requisitos legais para 

implantação do benefício.

A autora apresentou impugnação às f. 112/119.

 Perícia médica apresentada às f. 143/147.

 A parte autora manifestou sobre o laudo pericial às f. 150/151 e reiterou o 

pedido de aposentadoria apresentado inicialmente.

Intimado pessoalmente via remessa dos autos (f. 155), o instituto 

requerido permaneceu silente.

Realizada audiência de instrução e julgamento às f. 156/158.

2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De acordo com a Lei nº 8.213/91, são requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio doença ou aposentadoria 

por invalidez: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (com exceção das hipóteses enumeradas no art. 

26, III, c/c art. 39, I,); e c) a incapacidade parcial ou total e temporária 

(auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para 

atividade laboral.

 DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL

Nos termos da Súmula 149 do STJ e do recurso representativo da 

controvérsia REsp 1.321.493/PR, não basta a prova exclusivamente 

testemunhal para a comprovação da atividade rural, com o fim de 

obtenção de benefício previdenciário. É necessária a existência de um 

início razoável de prova material, devidamente corroborado pela prova 

testemunhal.

No caso dos autos, os documentos carreados aos autos são os 

seguintes:

1) Certidão de casamento (1987) indicando que o esposo trabalhava como 

operário – f. 28;

2) Certidão de nascimento da filha (2007) constando que residem na Zona 

Rural – f. 32;

3) Autorização de Ocupação de área em Assentamento Rural emitida pelo 

INCRA (2005) – f. 34;

4) Notas fiscais relacionadas à atividade agrícola (anos de 2007 e 2014) – 

f. 41/44;

5) Faturas de energia elétrica comprovando endereço na Zona Rural 

(2013, 2014, 2015) – f. 48/57.

 6) CNIS da autora demonstrando que nunca houve nenhuma contribuição 

ao sistema geral previdenciário – f. 27.

Diante da dificuldade do segurado especial na obtenção de prova escrita 

do exercício de sua profissão, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou orientação no sentido de que o rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo 

único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, 

sendo admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão.

Ilustrativamente:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. IN CASU, O 

TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A SENTENÇA, JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A 

PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS DÁ CONTA DO EXERCÍCIO 

DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO EQUIVALENTE À NECESSÁRIA 

CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO NO ART. 106 DA 

LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO ADMISSÍVEIS OUTROS 

ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO DISPOSITIVO. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO RESP 1.311.495/CE, 

SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 

15/6/2012)”

Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se os seguintes 

posicionamentos já sumulados:

SÚMULA 73 DO TRF4: ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

DO EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR, DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO 

PARENTAL.

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA.

SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 

DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 

DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, SERÃO CONSIDERADOS COMO 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL DOCUMENTOS PÚBLICOS E 

PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, DESDE QUE NÃO 

CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, NOS QUAIS 

CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO SEGURADO, DE SEU 

CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR 

A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE 

DESTE, COMO RURÍCOLA, LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A 

EXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO."

A prova testemunhal produzida em audiência, aliada aos documentos 

acima elencados (início de prova material) não deixam dúvidas acerca do 

exercício da atividade rural da parte autora na forma de regime de 

economia familiar.

 DA CARÊNCIA

 Pela exceção legal, verifica-se que a concessão do benefício de auxílio 

doença ou aposentadoria por invalidez ao trabalhador rural independe do 

cumprimento da carência exigida em lei (artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei 

nº 8.213/91).

 DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO

É de se notar que restou demonstrado nos autos, após perícia médica, 

que a parte autora encontra-se acometida de doença que a incapacita de 

forma permanente.

 Descreve a perícia que a autora é portadora das doenças identificadas 

pelos CID’S I694 e R47, em fase evolutiva, atestadas por diagnóstico 

clínico e por exame de tomografia, resultando em incapacidade laboral 

total, permanente e irreversível. Detalha a perícia que como 

consequências do Acidente Vascular Encefálico ocorrido em 2015, a 

autora desenvolveu Hemiparesia Completa Branquicrural à direita e Afasia, 

resultando, além da incapacidade laboral, também em incapacidade de 

comunicação e deambulação, dependendo completamente da ajuda de 

terceiros (vide laudo pericial às f. 143/147).

DO ACRÉSCIMO DE 25%

 Dispõe o art. 45, caput, da Lei 8.213/91:

 “ART. 45. O VALOR DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO 

SEGURADO QUE NECESSITAR DA ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA 

PESSOA SERÁ ACRESCIDO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)”.

Conforme visto, a perícia realizada assevera que a parte autora, portadora 

de incapacidade total, necessita da assistência permanente de outra 

pessoa (quesito 17 da f. 145 c/c quesito 12 da f. 147). Portanto, tem-se 

como devido o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez.

 Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE 25% PREVISTO NO 

ARTIGO 45 DA LEI 8.213/91. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO. 

REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. DE ACORDO COM O 

ARTIGO 45 DA LEI N.º 8.213/91, O VALOR DA APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ PODERÁ SER MAJORADO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DO 

ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) ÀQUELES SEGURADOS 

QUE POSSUAM A NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE 

OUTRA PESSOA. 2. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS 

AUTOS PERMITEM AFIRMAR QUE TODAS AS ATIVIDADES DA VIDA 

COTIDIANA DESEMPENHADAS PELA PARTE AUTORA ESTÃO 

COMPROMETIDAS, A PONTO DE TORNÁ-LA DEPENDENTE DA 

NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA, 

ATENDENDO, DESSA FORMA, À EXIGÊNCIA LEGAL PREVISTA NO ART. 

45, DA LEI 8.213/91, TENDENTE A MOTIVAR O PAGAMENTO DO 

ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO) POR ELA AUTORIZADO, UMA VEZ 

QUE O ADICIONAL CORRELATO DEPENDE DA NECESSIDADE DE 

SUBMISSÃO DO SEGURADO AOS CUIDADOS DE TERCEIROS. 3. 

DEMONSTRADA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, BEM COMO O 

PERIGO DA DEMORA, DECORRENTE DA PRÓPRIA NATUREZA ALIMENTAR 

DA VERBA OBJETO DA AÇÃO, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO DE 

ORIGEM, QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. 4. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.A TURMA, À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO 

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (ACORDAO 00234330920164010000, 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 

- PRIMEIRA TURMA, E-DJF1 DATA:25/01/2018)”

3. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão contida na inicial para 
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o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria 

rural por invalidez permanente, no valor de 01 salário mínimo, acrescido de 

25%, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:

1. Nome da Segurada: Rita Claudete de Souza da Costa.

2. Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez Rural.

3. CPF: 027.862.151-10.

4. Número do benefício: 611.878.67-83

5. Data do início do benefício: 18/09/2015 (data do requerimento 

administrativo – f. 79).

 6. Renda mensal inicial: 01 salário mínimo acrescido de 25%.

7. Data início do pagamento: a contar da intimação da decisão que 

antecipou a tutela.

 Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e 

diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já 

enfrentadas na presente decisão, confirmo a antecipação de tutela, 

TODAVIA A CONVERTENDO EM APOSENTADORIA RURAL POR 

INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de 

trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem 

caráter alimentar.

As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual 

de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.

Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo 

de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, por se 

tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários 

mínimos.

Isento o INSS do pagamento das custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Cássio Luís Furim

 JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000338-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Comarca de Lucas do Rio 

Verde (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1000338-09.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. Trata-se de ação de 

registro tardio de nascimento ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em prol 

de CAMILA MENDES DOS SANTOS, pelos motivos narrados na inicial. O 

Ministério Público ingressou com o presente pedido pleiteando autorização 

para que o cartório competente proceda com o assento de nascimento da 

interessada, haja vista não ter sido registrada em tempo oportuno. É o 

relatório. DECIDO. Fatos sobre Registro Civil são objetos de ações em que 

se adota o procedimento de Jurisdição Voluntária, vez que, nesses casos, 

inexiste conflito de interesses, mas apenas busca-se adequar a realidade 

jurídica à realidade fática. De acordo com o art. 46, § 3º, da Lei 6015/73, o 

Juiz somente deverá exigir justificação ou a produção de outra prova se 

suspeitar da falsidade da declaração. No entanto, ao compulsar os autos, 

diante das declarações e demais informações colhidas nos autos, não há 

porque se colocar em dúvida a pretensão inicial de registro tardio de 

nascimento, providência que se dá por despacho judicial, na forma do art. 

46, caput, da Lei de Registros Públicos, alterado pela Lei n° 10.215/01, que 

assim dispõe: “Art. 46. As declarações de nascimento feitas após o 

decurso do prazo legal somente serão registradas mediante despacho do 

juiz competente do lugar da residência do interessado.” Com efeito, 

constata-se a ausência de prova contundente nos autos demonstrando o 

parentesco do requerente com seu genitor, motivo pelo qual, no seu 

registro de nascimento não deverá constar os dados de seu pai, e de 

seus avós paternos. Diante do exposto, considerando que a requerente 

não possui registro de nascimento, com base nos elementos carreados 

aos autos e com fulcro no art. 46, § 4° da Lei n° 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para determinar a lavratura do assento de 

nascimento de CAMILA MENDES DOS SANTOS, em que deverão constar 

os seguintes dados: a) data de nascimento: 26/08/2000; b) sexo: feminino; 

c) filiação: Débora Mendes dos Santos; d) avós maternos: Manoel Mendes 

da Paixão e Olindina Batista dos Santos; e) naturalidade: Vera/MT. Sem 

custas, uma vez que o requerente é beneficiário da Justiça Gratuita, 

benefício que lhe defiro neste ato. Expeça-se o mandado ao cartório 

competente. Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

presentes autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001316-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO HOTZ (EXECUTADO)

DIONARA GIACOMINI (EXECUTADO)

ROBSON ALEXANDRE DEMBOGURSKI (EXECUTADO)

ELINA LIRA MIGNONI (EXECUTADO)

DAVID JOSE MIGNONI (EXECUTADO)

IRONE LUIZ MAZZONETTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1001316-20.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

GILBERTO HOTZ, ROBSON ALEXANDRE DEMBOGURSKI, IRONE LUIZ 

MAZZONETTO, DIONARA GIACOMINI, DAVID JOSE MIGNONI, ELINA LIRA 

MIGNONI Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado 

entre as partes de ID Num. 9720954, Fls. 1/10 dos autos. 2. Nos moldes 

dos artigos 921, I, e 922, ambos do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo 

homologado. 3. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para extinção. 

4. Custas remanescentes pelo executado, honorários nos termos do 

acordo. 5. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente 

homologatórias não precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive 

as homologatórias de transação (RT 621/182). 6. Publique-se. Registre-se. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 06 de Fevereiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004081-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA ZAPELLO LONDERO (RÉU)

JOSEMAR LONDERO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1004081-95.2016.8.11.0045 

AUTOR: FIAGRIL RÉU: JOSEMAR LONDERO, HELENA ZAPELLO LONDERO 

Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo 

Civil, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às Doc. Num 11260078 - Pág. 1/ 3 e Num. 

11260079 - Pág. 1/5 dos autos, restando extinto o processo com 

resolução do mérito. 2. Tendo em vista que as averbações premonitórias 

apontadas se referem ao(s) feito(s) executivo(s) em andamento, e não ao 

presente processo de conhecimento, deixo de proceder com qualquer 

deliberação nesse sentido. 3. Custas e Honorários nos termos do acordo, 

pelos executados. 4. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente 

homologatórias não precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive 

as homologatórias de transação (RT 621/182). 5. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. 6. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 07 de Fevereiro 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura 

Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004081-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA ZAPELLO LONDERO (RÉU)

JOSEMAR LONDERO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA QUE JUNTEM AOS AUTOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 

DE SELO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE 

PENHORA, VISANDO AVERBAÇÃO JUNTO A MATRICULA DO IMÓVEL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003913-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KMS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

RECOLHA A DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. VALOR 

R$ 30,00.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004785-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR LAZARO DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

RELOJOARIA OURO VERDE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1004785-11.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RELOJOARIA OURO 

VERDE LTDA - ME, ELISMAR LAZARO DOS SANTOS SILVA Vistos etc. 1. 

Nos termos do artigo 487, inciso III, homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes às ID. Num. 

5567478 - Pág. 1/4 dos autos. 2. Nos moldes dos artigos 921, I e 922, 

ambos do Código de Processo Civil, declaro suspenso o presente feito 

durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação. 

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso, tendo como parâmetro o acordo homologado. 3. Efetuado o 

pagamento, volte-me concluso para extinção. 4. Custas e honorário, nos 

termos do acordo. 5. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente 

homologatórias não precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive 

as homologatórias de transação (RT 621/182). 6. Publique-se. Registre-se. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 08 de Fevereiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005175-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA GARCIA DE AQUINO KIRST (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1005175-44.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ANA CLAUDIA GARCIA DE AQUINO KIRST Vistos. 1. 

Cuida-se de pedido de desistência da ação, uma vez que a parte 

requerida, ainda antes da citação, quitou integralmente as parcelas em 

atraso. Não houve contestação nos autos, desnecessário, portanto, o 

consentimento do réu para a desistência (CPC, art. 485, § 4º). A 

desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação (RT 490/59). 2. ASSIM, nos termos e para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo 

a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, condenando o autor nas custas e despesas 

processuais, restando sem efeito a decisão liminar de ID Num. 11432583. 

3. Levante-se a restrição gravada junto ao RENAJUD, se houver. 4. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações de 

estilo. 5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 07 de Fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003099-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003099-81.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: LUIS 

ANTONIO RODRIGUES Vistos. 1. A petição inicial encontra-se instruída 

com título executivo extrajudicial e demonstrativo do débito atualizado até a 

data da propositura da ação (CPC, art. 798, I, a, b e art. 798, II, § único). 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), sob pena de lhe serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida (art. 831, CPC). 3. 

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

inclusive se atentando para aqueles eventualmente indicados na inicial 

com obediência à ordem preferencial do art. 835 do CPC, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado (art. 829, § 1º, CPC). 4. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízos ao exequente, sob pena de 

manutenção dos atos executivos já determinados. (art. 829, § 2º c/c 805, 

§ único) 5. Incumbe ao exequente proceder à averbação em registro 

público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição 

realizados, para conhecimento de terceiros, podendo o exequente, para 

esse fim, obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com 

identificação das partes e do valor da causa, comunicando o juízo, no 

prazo de 10 dias, das averbações efetivadas. (CPC, art. 799, IX c/c 828, 

caput e §§) 6. Os embargos deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do artigo 231 (CPC, 

art. 915), independentemente de penhora, depósito ou caução. 7. Fixo, de 
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plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, valor este que será reduzido pela 

metade, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias (art. 827, 

§ 1º). 8. Se requerido, expeça-se o necessário para a inclusão dos 

executados nos cadastros de inadimplentes, devendo o exequente tomar 

as medidas necessárias para cancelamento imediato das inscrições 

efetuadas em caso de pagamento, garantia da execução ou extinção da 

mesma. (CPC, art. 782, §§ 3º e 4º) 9. Expeça-se o necessário, inclusive o 

respectivo mandado de citação, penhora e avaliação. 10. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 01 de Dezembro de 2016 Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002110-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1002110-41.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: FLAVIANO 

FERREIRA DA SILVA Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às ID Num. 9605034 - Pág. 1/3 2. Nos moldes 

dos artigos 921, I e 922, ambos do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo 

homologado. 3. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para extinção. 

4. Custas e honorários, nos termos do acordo, custas remanescentes 

pelo executado. 5. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente 

homologatórias não precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive 

as homologatórias de transação (RT 621/182). 6. Publique-se. Registre-se. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 07 de Fevereiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003536-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. (REQUERENTE)

V. G. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1003536-88.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: LUCIMAR FRITSCH DA SILVA, VALDENIO GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTE JUÍZO 1. Vistos etc. Trata-se de ação de 

divórcio consensual requerido por Lucimar Fritsch da Silva e Valdenio 

Gomes da Silva, mencionando que estão separados de fato já há algum 

tempo e disciplinando as demais condições que regerão o divórcio. 

Juntaram documentos. 2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

separação de fato restou satisfatoriamente comprovada nos autos, 

estando patente a inviabilidade e impossibilidade de reconciliação. Não há 

mais que se exigir lapso temporal para o divórcio, já que o § 6º do artigo 

226 da CF, com a alteração promovida pela EC 66/2010, dispõe 

simplesmente que “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. 

Outrossim, descabida, no caso, a intervenção ministerial, consoante 

disposições contidas nos artigos 178 e 698, ambos do CPC. Assim, a 

dissolução da sociedade conjugal é medida que se impõe. No mais, o 

acordo avençado entre as partes se mostra hígido, eis que 

satisfatoriamente resguardados os interesses dos envolvidos. 3. 

DISPOSITIVO. 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido 

contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo art. 226, § 6º da 

Constituição Federal e artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, 

decretar o divórcio de Lucimar Fritsch da Silva e Valdenio Gomes da Silva 

e ao mesmo tempo homologar o acordo pactuado no que tange às 

condições que o regerão. A mulher voltará a usar o nome de solteira, ou 

seja, Lucimar Fritsch. 3.2. Após o trânsito em julgado, expeça-se o 

necessário para o cumprimento desta, inclusive mandado de averbação 

ao registro civil competente, encaminhando-se para o cumprimento sob os 

auspícios da Justiça Gratuita, devendo ser expedidas duas vias da 

Certidão de Casamento já constando a averbação, para entrega aos 

requerentes, mantendo-se cópia nos autos. 3.3. Isento de custas, eis que 

as partes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita, na esteira do 

disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50. 3.4. Após o trânsito em julgado e 

cumpridas todas as deliberações, ao arquivo. 3.5. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 08 de Fevereiro 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura 

Digital)

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002422-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO PRO-ARENA CULTURAL LUVERDENSE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - RO4269 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002422-17.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, ASSOCIACAO PRO-ARENA 

CULTURAL LUVERDENSE Vistos. 1. Intime-se o executado para, no prazo 

de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida acrescido de custas, 

se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito. 2. Efetuado o pagamento parcial do 

débito, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, 

CPC). 3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto. 4. 

Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 09 de Fevereiro de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003054-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDETERMINADO/INOMINADO (RÉU)

CLEUSA LORIANO FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003054-77.2016.8.11.0045 

AUTOR: JOSE VIEIRA RÉU: INDETERMINADO/INOMINADO, CLEUSA 

LORIANO FERREIRA Vistos. 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) 

dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência. 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do 

processo, não se excluindo possibilidade de eventual julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 05/02/2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004788-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARETEIA PASQUALI (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 474 de 1163



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1004788-29.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: KARETEIA PASQUALI Vistos etc. 1. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de KARETEIA PASQUALI, ambos 

qualificados nos autos, em suma, ser credor do réu, o qual está 

inadimplente, tendo sido dado em garantia da dívida um veículo, alienado 

fiduciariamente. Após a citação da requerida, esta veio aos autos 

manifestando-se, tendo depositado o valor de R$ 6282,27 (ID Num. 

11685305), quitando a divida de maneira integral. É o breve relato. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Conforme se infere dos documentos de ID Num. 

11685305, o requerido efetuou o pagamento integral da dívida, sendo 

assim, a extinção é medida que se impõe, conforme, aliás, solicitação da 

própria autora que postulou pela desistência da ação. 3. ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, em face 

da desistência diante do pagamento da dívida. 3.1. Proceda com a imediata 

liberação do veículo apreendido, com a respectiva devolução à parte 

requerida. 4. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da 

causalidade que a norteia, condeno a parte requerida no pagamento das 

custas e despesas processuais. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. 6. Certificado o trânsito em julgado, e pagas eventuais custas 

pendentes, arquive-se, após baixas e anotações de estilo. Lucas do Rio 

Verde, 16 de Fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002496-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BASSO (EMBARGANTE)

PRICILA BASSO (EMBARGANTE)

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. 

(EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002496-71.2017.8.11.0045 

EMBARGANTE: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO, 

PRICILA BASSO EMBARGADO: SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE 

DIREITOS CREDITORIOS S.A. Vistos. 1. Intime-se a parte embargante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das quatro 

primeiras parcelas já vencidas das custas e despesas de ingresso, e das 

demais que se vencerem até a data da intimação, nos termos da decisão 

de id. 10274389, sob pena de seu indeferimento, consoante dispõe o 

artigo 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC. 2. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 19/12/2017. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001316-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO HOTZ (EXECUTADO)

DIONARA GIACOMINI (EXECUTADO)

ROBSON ALEXANDRE DEMBOGURSKI (EXECUTADO)

ELINA LIRA MIGNONI (EXECUTADO)

DAVID JOSE MIGNONI (EXECUTADO)

IRONE LUIZ MAZZONETTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1001316-20.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

GILBERTO HOTZ, ROBSON ALEXANDRE DEMBOGURSKI, IRONE LUIZ 

MAZZONETTO, DIONARA GIACOMINI, DAVID JOSE MIGNONI, ELINA LIRA 

MIGNONI Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado 

entre as partes de ID Num. 9720954, Fls. 1/10 dos autos. 2. Nos moldes 

dos artigos 921, I, e 922, ambos do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo 

homologado. 3. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para extinção. 

4. Custas remanescentes pelo executado, honorários nos termos do 

acordo. 5. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente 

homologatórias não precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive 

as homologatórias de transação (RT 621/182). 6. Publique-se. Registre-se. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 06 de Fevereiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 34510 Nr: 2-03.2010.811.0045

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA NETO - 

OAB:MT/11780, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:10

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão da execução de f. 129, forte no artigo 

921, III, do CPC.

2. Transcorrido in albis o prazo requerido, o feito permanecerá suspenso 

até que complete um (1) ano.

3. Decorrido o prazo máximo de um (1) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106461 Nr: 2051-41.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINHA LURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente improcedente os pedidos contidos 

na inicial, ficando a(o) autor(a) isenta do pagamento das custas e 

despesas processuais, por se tratar de parte benefíciária da Assistência 

Judiciária Gratuita.3.2. Torno sem efeito a decisão liminar de f. 53/54.3.3. 

Incabível o reexame necessário.3.4. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo.3.5. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119528 Nr: 297-30.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL SIMEI FRANCISCO GIZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josleine Virginia Ferreira - 

OAB:16.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.401,93 (Hum 

mil, quatrocentos e um reais e noventa e três centavos), a que foi 
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condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 692,64 (Seiscentos e noventa e dois reais e 

sessenta e quatro centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais 

e R$ 709,29 (Setecentos e nove reais e vinte e nove centavos) para fins 

de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39084 Nr: 4110-75.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPÓRIO DO GESSO COMÉRCIO DE 

ARTEFATOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 689,40 

(Seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 459,41 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais 

e quarenta e um centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 229,99 (Duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) 

para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 99306 Nr: 5433-76.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLISON SANTOS PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:MT/16.308-A

 Intimação da douta advogada da parte REQUERIDA para que no prazo 

legal, apresente contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115153 Nr: 6752-45.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA NOBRES PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que no prazo de 

05(cinco)dias, especifique provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118250 Nr: 8569-47.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação para que no prazo de 05(cinco) dias, apresente provas que 

pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 99693 Nr: 5709-10.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da douta advogada da parte autora para manifestar-se sobre a 

informação de fls. 112.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 140263 Nr: 3608-92.2017.811.0045

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LPCDS, CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Intimação do curador nomeado para contestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94585 Nr: 1516-49.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEIDE FATIMA MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, LUIZ 

CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Tattini Rosa - 

OAB:OAB/SP 210.738, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, 

VILSON BAROZZI - OAB:6791-B

 3.ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de liminar, para o fim de determinar 

ao(s) requerido(s) que, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite(m) o valor 

de R$ 49.100,00 (quarenta e nove mil e cem reais), sob pena de 

desobediência e sequestro da importância necessária para o cumprimento 

da medida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, além das demais 

providências resultantes de eventual omissão. 3.1. Após a comprovação 

do depósito, o Cartório Judicial deverá promover a vinculação do valor à 

presente ação, intimando a parte requerente para apresentar a(s) 

respectiva(s) nota(s) fiscal(is) da realização do procedimento, para a 

efetiva liberação do valor.4. No mais, cumpra-se as disposições relativas 

para a realização da audiência.5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86248 Nr: 51-39.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos.

1. Faculto às partes, no prazo improrrogável de 10 dias, acostar ao feito 

cópia integral do contrato firmado entre si.

2. Após, concluso para sentença.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 88851 Nr: 2753-55.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARITIMA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES MARTINELLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, Itamar de Camargo V. Junior - OAB:13224/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 485, V e § 3º do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito. 

4. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade 

que a norteia, fica a parte autora condenada no pagamento das custas e 

despesas processuais, inclusive de ingresso, já que as guias utilizadas 

referem-se ao pagamento nos autos código 87729 (certidão de f. 252), 

além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.5. Defiro, desde já, eventual 

pedido de desentranhamento de peças dos autos, mantendo-se cópia.6. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 7. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.Lucas do 

Rio Verde, 18 de janeiro de 2018.Cássio Luís FurimJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90803 Nr: 4705-69.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILEY LEMES BARROS, MARINALVA DE 

ARRUDA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON VANNI CATUNDA - 

OAB:7372/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, forte no artigo 487, I e III, a, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o reconhecimento parcial do pedido e, consectário 

lógico, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA 

PETIÇÃO INICIAL, para condenar os requeridos no pagamento da 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescida da 

correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir desde a data 

ajuizamento da presente ação, e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da citação (arts. 405, CC 

e 240, CPC), ambos devidos até o efetivo pagamento.3.1. Pela 

sucumbência e já que recíproca, atento ao princípio da causalidade que a 

norteia, fixo os honorários em 15% sobre o valor do proveito econômico 

obtido (art. 85, § 2º, CPC). Considerando que os litigantes foram em parte 

vencedor e vencido (art. 86, CPC), o autor arcará com 70% (setenta por 

cento) e os requeridos 30% (trinta por cento) dos honorários, das custas 

e despesas processuais, vedada a compensação. 3.3. Após o trânsito em 

julgado, fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante 

cópias.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS 

FURIM Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87066 Nr: 865-51.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 PROCESSO DE AUTOS N. 865-51.2013.811.0045 (CÓD. 87066)

TIPO: ORDINÁRIA

AUTOR: B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

1. Vistos etc.

Trata-se de ação ajuizada com a seguinte narrativa:

A. UM CONSUMIDOR COMPARECEU AO PROCON ALEGANDO QUE 

COMPROU UM PRODUTO NO SITE DA AUTORA NO DIA 12/9/2010, 

CONTUDO, O PRAZO DE ENTREGA NÃO FOI OBEDECIDO, O QUE GEROU 

UMA MULTA DE 400 UPF (QUE EQUIVALE A R$ 39.592,00);

B. QUE O VALOR DA COMPRA FOI DEVOLVIDO;

C. EM PRELIMINAR, SUSTENTA QUE O PRODUTO FOI ENCAMINHADO 

PARA A TRANSPORTADORA NO DIA CORRETO, NO ENTANTO, HOUVE 

UM EXTRAVIO DA MERCADORIA, CONFORME INFORMAÇÕES DA 

EMPRESA DE TRANSPORTES, SENDO ENTÃO A AUTORA PARTE 

ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NA PRESENTE DEMANDA;

D. ARGUMENTA QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, NO 

CASO, A EMPRESA DE TRANSPORTES QUE FICOU COM O BEM EM 

TRÂNSITO SEM EFETUAR A ENTREGA;

E. ARGUMENTA QUE O PROCON DEVE SE SUBMETER AOS PRINCÍPIOS 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SEGUIR A ESTRITA OBSERVÂNCIA DO 

PROCEDIMENTO PARA APURAR SE É O CASO DE PENALIDADE E QUAL 

DELAS SERIA APLICÁVEL AO CASO, COM DEVIDA GRADUAÇÃO 

(AGRAVANTES, ATENUANTES E ANTECEDENTES DO INFRATOR);

F. SUSTENTA QUE O PRODUTO TINHA O VALOR DE R$ 2.014,58 E A 

MULTA APLICADA FOI DE 19 VEZES TAL VALOR, EVIDENCIANDO A 

DESPROPORÇÃO QUE, AO INVÉS DE TER CARÁTER PEDAGÓGICO, 

SEGUIU VERDADEIRO CARÁTER DE CONFISCO;

G. PEDIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER A MULTA E A 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA ANULAR A MULTA, DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DA SANÇÃO PECUNIÁRIA, OU A REDUÇÃO DO VALOR 

IMPOSTO.

Juntou documentos de f. 26/40.

Despacho inicial de fls. 41.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação de f. 53/67 e 

documentos de f. 68/175, com os seguintes argumentos:

A) ARGUMENTA QUE A ATUAÇÃO DO PROCON É LEGÍTIMA PARA 

APLICAR SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EM LEI, NO REGULAR 

EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA; SUSTENTA QUE O CONSUMIDOR 

COMPROU UM CELULAR EM 12/9/2010 E PASSADOS MAIS DE 50 DIAS O 

PRODUTO AINDA NÃO HAVIA SIDO ENTREGUE;

B) QUANTO À PRELIMINAR, DEVE SER REJEITADA VEZ QUE HOUVE 

FALHA DA AUTORA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, QUANTO AO 

MODO, DE TAL SORTE QUE A RESPONSABILIDADE LHE SOBREVÉM;

C) SUSTENTA QUE A MULTA FOI FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL, 

INCLUSIVE MAIS PRÓXIMA DO VALOR MÍNIMO E CONSUBSTANCIADA NO 

PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA;

D) QUE NÃO HÁ IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, 

BEM COMO OS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PRESUMEM-SE 

VERÍDICOS E EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE;

E) DISCORRE ACERCA DA MOTIVAÇÃO DA APLICAÇÃO DA MULTA, DA 

COMPETÊNCIA DO PROCON E DE EVENTUAIS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS;

F) AO FINAL, PEDE A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

 A parte requerida pugnou pela produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal da preposta da parte autora.

Vieram aos autos conclusos.

2. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não existem nulidades ou irregularidades aparentes, razão pela qual, 

passamos a conhecer as arguições.
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A análise dos presentes autos prescinde da produção de provas, vez que 

se trata de exame dos fundamentos de uma decisão administrativa, cujo 

processo administrativo está juntado na contestação.

O ponto de análise principal é a necessidade e proporcionalidade da multa 

aplicada.

Rejeito de plano a preliminar de ilegitimidade da Autora, vez que a mesma 

vendeu o produto e a entrega do produto e o frete estavam sob a sua 

responsabilidade.

 Conforme processo administrativo juntado na contestação, temos que o 

consumidor comprou um aparelho celular no valor de R$ 299,00, que não 

teria sido entregue e já havia passado mais de 50 dias quando o PROCON 

foi procurado.

A f. 85 vemos que o pedido do produto foi em 12/9/2010 e a reclamação 

no PROCON está datada de 11/11/2010. Em 31/03/2011 foi efetuado o 

cancelamento da venda e estornado o valor pago (f. 26).

Anoto, ainda, que a parte requerida não apresentou defesa administrativa 

e, em sede recurso administrativo, sequer mencionou que houve um 

extravio da mercadoria pela transportadora. E, ademais, não há qualquer 

prova da ocorrência do dito extravio ou da culpa da transportadora.

Por outro lado, ao ler a decisão administrativa do PROCON, de fls. 81/83, 

temos que a fundamentação é absolutamente genérica, sem qualquer 

menção específica ao fato reclamado (salvo no relatório).

Ora, tal fundamentação é tão genérica que servia para embasar qualquer 

decisão. E a decisão do recurso também não indicou a razão da imposição 

da multa em tal patamar. A multa na época (22/10/2012) foi de R$ 

18.512,40.

Consta documento a fl. 26 indicando que a venda reclamada foi cancelada 

e o valor estornado, em 31/03/2011.

É pacífico nos autos que a Loja Autora não andou bem com sua obrigação 

de entregar o produto comprado. Ou seja, de fato é passível de 

reprimenda (inclusive um dos pedidos do autor é a diminuição da multa).

Mas, chama atenção o valor da multa estabelecida diante da escassa 

fundamentação administrativa. O valor da multa é aproximadamente 60 

vezes o valor do produto.

Desta forma, verificando que realmente ocorreu uma falha na entrega ao 

consumidor, e o estorno somente ocorreu após aproximadamente seis 

meses, a imposição da multa não é ilegítima.

 Se assim é, legitimada a multa, temos que a mesma deve seguir o caminho 

da proporcionalidade e, para tanto, entendo que é razoável limitar a multa a 

10% do valor estabelecido (em torno de R$ 4.000,00), destacando que 

houve a devolução do valor pago, ainda que com considerado atraso) e a 

condição de primária, mencionada na decisão administrativa, como 

situações atenuantes.

3. ISTO POSTO, julgo a presente ação parcialmente procedente, na forma 

do art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de reduzir a 

multa aplicada para o percentual de 10% (dez por cento) da multa 

anteriormente aplicada.

3.1 Em razão da sucumbência, condeno a Requerida ao pagamento de 

honorários, que fixo em 10% do proveito econômico obtido, além do 

pagamento das custas processuais.

3.2. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2017.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91652 Nr: 5537-05.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITO LIVIO DA SILVA STEFANELLO, LOISE BRENNER 

STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16.857, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:OAB/MT 14595-B

 3. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados nos presentes embargos, para o fim 

de reconhecer o integral adimplemento da obrigação pelo embargante e, 

por corolário, julgo extinta a execução n. 995-46.2010.811.0045 (código 

35982), com resolução do mérito, em razão da quitação operada, forte no 

artigo 924, II, do CPC.3.1. Pela sucumbência e já que recíproca, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fixo os honorários em 10% sobre o 

valor do proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, CPC). Considerando que 

os litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 86, CPC), o autor 

arcará com 50% e o requerido 50% dos honorários, das custas e 

despesas processuais, vedada a compensação. 3.2. Após o trânsito em 

julgado, autorizo o desentranhamento de documentos, mediante cópia nos 

autos, remetendo-se os presentes ao arquivo, com extração de cópia 

desta e juntada nos autos em apenso (código 35982). 3.3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 11 de 

dezembro de 2017.Cássio Luís FurimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90909 Nr: 4803-54.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, I, e 920, II, ambos do CPC, 

julgo procedentes os pedidos formulados nos presentes embargos, para o 

fim de declarar a nulidade do auto de infração e imposição de multa n. 

38.516 e CDA correspondente (n. 000600/01) e, por corolário, julgo extinta 

a execução n. 1355-93.2001.811.0045 (código 6618), com resolução do 

mérito, em razão da quitação operada, forte no artigo 924, III, do CPC.3.1. 

Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que 

a norteia, condeno a parte embargada no pagamento dos honorários 

advocatícios, incidentes sobre o valor atualizado da causa, no seguinte 

percentual: a) em 10% (dez por cento), se o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários mínimos; b) 

em 8% (oito por cento), se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2000 

(dois mil) salários mínimos; c) em 5% (cinco por cento), se o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido for acima de 2000 (dois mil) 

salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos; d) em 3% (três por 

cento), se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for 

acima de 20.000 (vinte mil) salários mínimos até 100.000 (cem mil) salários 

mínimos; e) em 1% (um por cento), se o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido for acima de 100.000 (cem mil), nos termos do 

artigo 85, § 3º e incisos do Código de Processo Civil/2015. 3.3. Após o 

trânsito em julgado, autorizo o desentranhamento de documentos, 

mediante cópia nos autos, remetendo-se os presentes ao arquivo, com 

extração de cópia desta e juntada nos autos em apenso (código 6618). 

3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de dezembro de 2017.Cássio Luís FurimJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32789 Nr: 2503-61.2009.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SILVÉRIO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER LUCAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 700 e seguintes do Código 

de Processo Civil c/c 487, I do CPC, julgo improcedentes os pedido 

formulados pela parte autora, na presente ação monitória.3.2. Pela 

sucumbência e já que devida, fica a parte autora/embargada condenada 

no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba 

advocatícia que, que nos termos do artigo 85, § 2º e 6º do CPC, fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa.3.3. Após o trânsito em julgado, 

fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.3.4. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 19843 Nr: 1112-76.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA HELENA FREITAS DE SANTIS, JOSE DE 

SANTIS, VERA LUCIA DE FREITAS CORREA, MARIO CORREA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, YOLANDA 

PEREIRA, CELMAR EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:3.661-A, GERALDO ROBERTO Pesce - OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETH APARECIDA ZIBORDI 

- OAB:43524/SP, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 Vistos.

1. Cumpra-se a ordem de retificação dos autos contida na decisão de f. 

3.051, item 1. Quanto as demais deliberações nela contida (intimação da 

penhora- item 3; intimação dos credores hipotecários - item 3.1), 

aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiro com efeito suspensivo 

em apenso (autos cód. 138420).

2. Conheço dos embargos de f. 3.027/3.030, porquanto tempestivo e 

presentes os demais pressupostos processuais. Não obstante, devido à 

natureza da matéria, devem ser rejeitados.

De efeito, segundo a norma de regência, os embargos de declaração 

consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do 

julgamento obscuridade ou contradições, suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador, podendo até mesmo servir para 

corrigir erro material, não se prestando, porém, para promover a 

reapreciação do julgado.

 Tal medida tem cunho integrativo, possuindo seus limites restritos ao 

exame da existência de omissão, contradição e obscuridade, podendo, 

somente em casos extremos, ser conferido efeito infringente ou 

modificativo, desde que resultante da análise de tais requisitos.

A omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas 

por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios 

termos da decisão embargada (que se estabelece em seu âmbito interno), 

ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo ou entre a 

fundamentação e a sua conclusão. O simples fato de na valoração da 

matéria debatida ter o juízo tomado posição contrária aos seus interesses 

não permite a utilização da presente via como sucedâneo do recurso 

competente.

 No caso, nítido é o caráter modificativo que o embargante, inconformado, 

busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que 

pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua 

tese, o que não pode ser aceito. A decisão não precisa abordar todos os 

documentos e temas levantados no processo. Basta, por certo, que nela 

seja analisada com precisão as teses relevantes, aptas, em tese, a 

infirmar a conclusão adotada pelo julgador, com os elementos que reputam 

suficientes para formação de seu convencimento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 

E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de 

Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando 

constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em 

ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as 

condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a 

carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao 

simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente 

dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos não ocorre 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o 

acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso 

e fundamentou sua conclusão. 3. O entendimento jurisprudencial deste 

Superior Tribunal de Justiça prevê que em observância ao princípio da 

instrumentalidade das formas os atos judiciais não devem ser anulados, 

salvo quando comprovado o prejuízo. A eventual falta de observância da 

regra prevista no art. 265, I, do CPC de 1973 (art. 313, I do NCPC) que 

determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, 

enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde 

que não haja prejuízo para os interessados. Na presente hipótese, não 

vislumbro a ocorrência de prejuízo às partes e muito menos o embargante 

demonstrou a existência de dano. Precedentes. 4. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 823.796/PR, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 

24/06/2016)

 Ainda: “Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento de 

embargos declaratórios depende da efetiva existência dos vícios 

ensejadores de sua oposição”. (STJ – AGA 183478 – GO – 3ª T. – Rel. 

Min. Humberto Gomes de Barros – DJU 01.07.2004 – p. 00188).

2. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra a decisão lançada nas fls. 

3.017/3.018 dos autos. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil].

 3. De outro lado, verifica-se que quando do cumprimento da obrigação de 

fazer, a intimação dos terceiros que se encontravam no imóvel operou-se 

em partes da área, havendo alegação em sede de embargos de terceiro 

posteriormente aviados (cód. nº 104484) de o cumprimento ter se dado 

fora dos limites da área objeto do título; em análise da perícia judicial 

originariamente realizada nos autos do processo de conhecimento (f. 

588-648), nota-se a ausência de parâmetros plenos a amparar a atual e 

exata localização dos limites do imóvel tomando em consideração os seus 

atuais possuidores, mormente em se tratando de ato pericial realizado nos 

idos do ano de 1991, mais de 26 anos atrás, sendo despiciendo dizer 

acerca das prováveis mudanças fáticas verificadas 'in loco' a dificultar o 

cumprimento; ainda, em audiência de conciliação realizada, os exequentes 

informaram que da totalidade da área, efetuaram acordo extrajudicial 

sobre uma área de mil hectares (f. 3.109/3.111), sem a devida indicação.

 Por certo, o cumprimento deve se dar dentro dos exatos limites do título, 

nem mais, nem menos, o que, face às peculiaridades da presente fase de 

cumprimento, não vem se mostrando possível sem uma apropriada 

deliberação técnica atual, após vários anos de tramitação processual.

Diante dessas peculiaridades, para o escorreito cumprimento da sentença, 

e diante dos evidentes prejuízos que poderá decorrer de um cumprimento 

equivocado do título judicial, tanto para as partes quanto para eventuais 

terceiros envolvidos, a cautela recomenda a realização de perícia técnica 

com vistas à exata delimitação da área abrangida pelo título em 

contraposição aos atuais possuidores.

 Para tanto, a perícia técnica deverá apresentar croqui circunstanciado e 

detalhado da área objeto do título judicial, indicando as linhas 

demarcatórias e divisórias atuais, considerando o título apresentado e a 

notícia de venda, os marcos, os rumos, a posse atual e outros elementos 

que forem coligidos.

3.1. Para a prova pericial, NOMEIO a empresa Real Brasil Consultoria, que 

deverá ser intimada na pessoa de seu representante legal, com endereço 

na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 1856 Sl. 1403, Bosque da 

Saúde, Cuiabá-MT, CEP 78050-000, independentemente de compromisso, 

devendo o perito desempenhar seu múnus na forma dos artigos 466 e 473 

CPC.

4. A empresa nomeada deverá ser intimada para a realização do exame 

pericial, informando nos autos data, com antecedência de 30 (trinta) dias, 

a fim da Serventia cumprir todos os atos necessários, bem como para, no 

prazo de cinco (05) dias, apresentar proposta de honorários. A parte 

autora responderá pelos honorários relativos à perícia solicitada. Assim 

que apresentada a proposta de honorários pelo perito, intime-se-a para 

depositar o valor, no prazo de cinco (05) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir. Defiro, desde logo, o levantamento de 50% do valor dos 

honorários periciais a favor do perito, antes do início da perícia. Fixo o 

prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do laudo, contados da data da 

perícia.

 5. Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos, caso entendam necessário (CPC, art. 465).

 6. Após, realizada a perícia e apresentado o respectivo laudo, intimem-se 

às partes para, querendo, apresentarem manifestação, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (CPC, art. 477, 

§1º).

7. Ato contínuo, concluso para deliberação.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 82300 Nr: 1655-69.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMA E REFORMA DE MÓVEIS PLANEJADOS 

LTDA, ITALÍNEA INDUSTRIA DE MÒVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108001 Nr: 2833-48.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTREIRA CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o requerido, apesar de devidamente citado, não 

apresentou embargos à ação monitória, nem efetuou o pagamento, tem-se 

por constituído o título executivo judicial, independente de qualquer 

formalidade. Procedam-se às retificações necessárias.

2. Por se tratar de título executivo judicial que se pretende o pagamento de 

quantia certa, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, acostar 

ao feito demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, 

atentando-se para exigências do artigo 524 do CPC.

3. Cumprido o item retro, intime-se o executado para, no prazo de quinze 

(15) dias, efetuar o pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, 

sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios 

também de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito.

 4. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

5. Não efetuado o pagamento, autorizo a penhora sobre a quantia em 

dinheiro encontradas nas contas ou aplicações financeiras do(a) 

executado(a), até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio de penhora on line, via BACENJUD.

5.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

5.2. Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo.

6. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

7. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão do feito.

8. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107294 Nr: 2464-54.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO REOLON, REOLON ASSISTENCIA 24 HORAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107915 Nr: 2792-81.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDL, BDLP, BWDLP, MEDLP, FSP, FSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de dilação do prazo para cumprimento do item 4 da 

decisão de fl. 184, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar o depósito em conta poupança dos valores destinados 

aos menores.

3. Por fim, vistas ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 126503 Nr: 3714-88.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSE NILVA DE LIMA FORTES IAUER, GILMAR IAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - OAB:18579-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese em tela, já 

que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade do(a)(s) 

autor(a)(es) em suportar as despesas processuais.

 Com efeito, compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente da dicção da petição inicial, deflui-se que subsistem 

vestígios externos que detém a capacidade de demonstrar que a(o) 

requerente não se enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e 

tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, no estado 

potencial, ser privada(o) do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da unidade familiar.

No caso, o(a)(s) autor(a)(es) indicam à f. 10, que exercem atividade 

agrícola no Município de Porto dos Gaúchos. Em pesquisa ao RENAJUD, 

denota-se a existência de 7 veículos em nome do embargante Gilmar Iauer 

(carretas, caminhão, camionetes etc), e conforme documentos por ele 

juntados, extrai-se conta corrente com disponibilidade de cheque especial 

superior a R$ 20.000,00, filhos matriculados em escola particular com 

mensalidades elevadas (Piaget), o que mostra a patente incompatibilidade 

com a alegação de miserabilidade, e afasta o quadro de hipossuficiência 

traçado pela legislação de regência.

2. Assim, indefiro o pedido de Justiça Gratuita veiculado.

3. Intime-se, portanto, a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob pena de 

seu indeferimento, consoante dispõe o artigo 290 c/c 321, parágrafo 

único, do CPC.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 83019 Nr: 2474-06.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JULIANA ALVES PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - 

OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fl. 151 pelo prazo de 10 (dez) dias.

2. Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108269 Nr: 2974-67.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAL COSTA AGRONEGÓCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELIO BAGATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO LEITE XAVIER NETO 

- OAB:20440/O, ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY - OAB:20001/O, 

RAFAELA DJOANA CAVALLI - OAB:19.910/O

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral 

da avença (f. 128/129), nos moldes do artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, julgo extinto com resolução do mérito o processo 

executivo.

 2. Reitera-se quanto Custas finais e honorários, item 4 de fl. 121.

3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 96736 Nr: 3331-81.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DA SILVA CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Não houve, ainda, citação 

nos autos. Portanto, como não decorreu (sequer se iniciou) o prazo para a 

resposta, desnecessário o consentimento do réu para a desistência. A 

desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação, e julgo, por 

corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, restando sem efeito a 

decisão liminar de f. 35.

3. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do Código 

de Processo Civil, condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas 

e despesas processuais. Incabíveis os honorários advocatícios, já que a 

desistência ocorreu antes da citação, vale dizer, antes mesmo de 

ingressar nos autos advogado do réu (STJ-1ª Turma, REsp 17.613-0-SP; 

RT 666/110, RJTJESP 93/199, 113/137, JTA 45/177).

4.Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, ficando 

cópias.

 5.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000453-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ELOI JAPENISKI (EXECUTADO)

ELIANE IZABEL MENEZES JAPENISKI (EXECUTADO)

ALESSANDRO LAVA JATO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001431-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

MABEL TIBES DA SILVA OAB - SC27007 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001431-41.2017.8.11.0045. Ante o teor da petição e 

documentos acostados ao ID n.º 11939710 e ID n.º 11939727, ACOLHO a 

justificativa apresentada pela parte autora, visto estar caracterizado o 

justo motivo – impossibilidade de uma testemunha comparecer à audiência 

designada [art. 362, inciso II do Código de Processo Civil] – e, como medida 

de viabilizar a ampla defesa, REDESIGNO a realização da audiência para o 

dia 23 de maio de 2018, às 13h30min. Cumpra-se a decisão acostada ao 

ID n.º 11846818. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de fevereiro 

de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003376-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NEDI BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAX-ALÉM VIEIRA WOLFF (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAX ALEM VIEIRA WOLFF OAB - SC34466 (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003732-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO HASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003890-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELY SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE DE ALMEIDA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003890-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELY SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004085-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DOS SANTOS (RÉU)

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004708-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL ABREU OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. CHRISOSTHEMOS DROGARIA - ME (REQUERIDO)

JOSOE CHRISOSTHEMOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106931 Nr: 2280-98.2015.811.0045

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:18197, JANICE SPANIOL - OAB:13846 B OAB/MT, Kamilla 

Espindola Ferreira - OAB:17746/MT

 Processo n.º 2280-98.2015.811.0045.

Designo o dia 07 de agosto de 2018, às 14h30min, para realização de 

audiência de instrução. Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se carta precatória, com o intuito de intimar o autor acerca da 

audiência bem como proceder à realização de estudo psicossocial na 

residência do autor, com o referencial endereço indicado na fl. 91.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 18480 Nr: 3-27.2006.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3.884, RICARDO KAWASAKI - OAB:MT/15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1/2006.

INDEFIRO o pedido de realização de buscas em banco de dados de 

entidades privadas, com o objetivo de obter informações a respeito do 

endereço do réu, visto que já foi, em momento anterior, proferida decisão 

judicial neste exato sentido e o resultado da pesquisa encontra-se 

arquivado nas fls. 127/132 dos autos. Existem, no mínimo (e para chegar a 

esta conclusão basta ler o processo!!!), dois referenciais de endereço na 

cidade de Lucas do Rio Verde/MT, dois na cidade de Primavera do 

Leste/MT, dois na cidade de Nova Mutum/MT e um na cidade de Lambari 

D’Oeste/MT em que não foi diligenciada a citação do réu.

Não faz sentido algum determinar-se a expedição de mais ofícios, em 

busca do endereço do réu, se o advogado constituído da companhia 

requerente não consulta o processo e as respostas das diligências que 

postula nos autos.

Proceda-se à expedição de mandado de busca e apreensão e de citação 

do réu, registrando-se os dois referenciais de endereço do sistema 

BacenJud (Rua Ângelo A Dallalba e Av. Mato Grosso, n.º 232-S).

Intime-se a empresa requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetive o depósito do valor da diligência do oficial de justiça e também 

noticie se subsiste interesse na expedição de carta precatória para os 

demais endereços informados no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100375 Nr: 6225-30.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CHAVES CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO, 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemar Honorio Barreto Jr 

- OAB:8578, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O

 Processo n.º 6225-30.2014.811.0045.

Como forma e concretizar os comandos da venerável decisão proferida 

pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito do 

recurso de agravo de instrumento n.º 1001995-58.2017.8.11.0000, que 

reformou a sentença que extinguiu parcialmente a ação, e reconheceu a 

legitimidade do Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. para figurar no 

polo passivo da lide, DETERMINO que se providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para o efeito de incluir no polo 

passivo da demanda o Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Após, a escrivania deverá: a) elaborar certidão, com o objetivo de 

especificar se a empresa requerida, Hospital e Maternidade São Mateus 

Ltda., foi devidamente intimada a respeito do conteúdo da decisão judicial 

arquivada nas fls. 265/267 dos autos; b) proceda-se à intimação da 

empresa requerida, Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. nos exatos 

termos da decisão judicial juntada na fl. 295 dos autos. Depois, venham 

conclusos para decisão.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38676 Nr: 3713-16.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIR DEOR, JOZIR DEOR-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:7657, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Por via de consequência, diante desta moldura, AUTORIZO o cumprimento 

de sentença e DETERMINO, apenas como medida de prudência, para o 

efeito de prestigiar a ampla defesa e o contraditório, com fundamento no 

conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, a intimação dos 

requerentes Jozir Deor e Jozir Deor – ME, através do advogado 

constituído, via DJe, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

acerca do conteúdo do cálculo de liquidação da dívida. Após, venham os 

autos conclusos para exame.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121004 Nr: 1073-30.2016.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNIR DE OLIVEIRA SILVA MAZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58.647/PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18.678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT

 Processo n.º 1073-30.2016.8.11.0045.

Intime-se a instituição financeira requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique no processo a quantificação do saldo devedor 

residual do contrato e se manifeste sobre a possibilidade de realização de 

acordo para viabilizar a quitação da dívida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100375 Nr: 6225-30.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CHAVES CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO, 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemar Honorio Barreto Jr 

- OAB:8578, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O

 Intimação do Requerido Hospital e Maternidade São Mateus acerca da 

decisão de fls. 295: Mantenho a decisão agravada, por seus próprios 

fundamentos. Providencie-se a regularização dos registros de distribuição 

do processo, para efeito de excluir do polo passivo da demanda o Hospital 

e Maternidade São Mateus Ltda. Com fundamento no conteúdo do art. 9.º 

do Código de Processo Civil, proceda-se a intimação do requerido para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o pedido da 

requerente de substituição do perito nomeado (fls. 273/274 dos autos). 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113106 Nr: 5551-18.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARTORI & RIZZATO LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, FABIA CAROLINA MORRETO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:MT/9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Processo n.º 5551-18.2015.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 694 Nr: 2212-37.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MEIRA LTDA., CARLOS 

JOSÉ DA CUNHA, MARIO ROBERTO MEIRA, ILZA MARIA DA CUNHA, 

MARISA APARECIDA LEIRÃO MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4102-MT, ISIS BEATRIZ AMARAL DE ARAUJO - 

OAB:4125/MT

 Processo n.º 2212-37.2004.811.0045.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome dos executados.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, intime-se a exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, decline se existe interesse na 

realização da penhora do bem e na inclusão da restrição administração e, 

também, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98551 Nr: 4836-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDJ, KBPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deiziane Padilha Silva Quintana 

- OAB:OAB MT 14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Processo n.º 4836-10.2014.811.0045.

Primeiramente, de suma importância enfatizar, por oportuno, que a defesa 
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do devedor de alimentos, no âmbito do pedido de cumprimento de 

sentença ajuizado segundo as regras do procedimento previsto no art. 

528, § 8.º c/c o art. 523, ambos do Código de Processo Civil, deve ser 

promovida por meio do oferecimento de impugnação. Não é cabível, neste 

rito processual, a decretação da prisão civil do devedor, tampouco a 

apresentação de justificativa, como instrumento de defesa — que se limita 

ao procedimento previsto no art. 528 do Código de Processo Civil. 

INDEFIRO, portanto, o pedido de decretação da prisão civil.

Expeça-se ofício ao INSS, com o objetivo de requisitar a remessa, no 

prazo de 10 (dez) dias, de informações sobre eventuais valores de 

salário-contribuição e de benefícios previdenciários ou assistenciais, 

auferidos pela devedora. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, 

com o intuito de requisitar a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de 

informações sobre a existência de saldo de FGTS, depositado em nome da 

executada.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, venham conclusos para 

exame do pedido juntado nas fls. 151/157 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108921 Nr: 3330-62.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAN LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deiziane Padilha Silva 

Quintana - OAB:OAB MT 14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16.233

 Processo n.º 3330-62.2015.811.0045.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Paranaíta/MT, registrando-se o 

referencial de endereço indicado na promoção ministerial juntada na fl. 621 

dos autos, com o objetivo de proceder-se a inquirição da testemunha 

Janete da Silva Pereira.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 580 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28069 Nr: 2214-65.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL APARECIDO DELIBERALLI, LAÉRCIO DE 

LIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 Processo n.º 2214-65.2008.811.0045.

Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos. Oficie-se 

ao Juízo “ad quem” prestando as informações solicitadas (fls. 702/704).

Cumpra-se a decisão encartada nas fls. 687/688.

Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35799 Nr: 817-97.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI DINIZ LARROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 817-97.2010.8.11.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se 

existe no processo informações sobre a ocorrência do pagamento das 

requisições de pequeno valor. Com a confirmação do pagamento, 

DETERMINO que se expeça alvará de liberação, da quantia em dinheiro 

depositada no processo, em prol da exequente.

Intime-se a exequente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação de todos os valores em dinheiro, realizadas através das ordens 

de expedição de alvará, neste processo [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. 

Intime-se a exequente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100514 Nr: 6327-52.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA MENDES DE ALCÂNTARA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6327-52.2014.8.11.0045.

Efetivamente, como regra geral, proferida sentença, que extingue o 

processo com exame de mérito, esgota-se a atividade jurisdicional, não 

mais sendo lícito ao magistrado inovar no processo, visto que, com a 

prática deste ato processual, o juiz cumpre e encerra o seu ofício 

jurisdicional e, portanto, não pode revogá-la ou modificá-la [art. 494 e art. 

505, ambos do Código de Processo Civil]. Portanto, diante desta moldura, 

levando-se por linha de estima que a decisão judicial proferida deliberou 

por extinguir o processo com o julgamento do mérito e condenou a 

autarquia requerida a realizar a implantação do benefício do auxílio-doença 

[art. 485 do Código de Processo Civil], depreende-se, por inferência 

racional, que não se afigura viável determinar-se a reabertura da 

instância, no ponto específico, e acolher o requerimento, formulado pela 

autora, que objetiva a conversão do beneficio em aposentadoria por 

invalidez. INDEFIRO o requerimento de conversão.

Ademais, de suma importância enfatizar, por oportuno, que, segundo a 

norma de regência, o juízo de admissibilidade do recurso de apelação é de 

atribuição/competência do Tribunal. Portanto, diante deste cenário, 

considerando-se que o recurso de apelação aborda diversos temas, 

DETERMINO o cumprimento da decisão judicial juntada na fl. 132 dos autos 

e, posteriormente, a remessa do processo para o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, para fins de exame da matéria. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103163 Nr: 347-90.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 
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VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:16.943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, ante a 

superveniente ausência de interesse de agir, por perda do objeto.Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, CONDENO o requerido no pagamento de 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o 

interstício temporal que o processo tramitou.Com espeque no art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, ESTABELEÇO que o Município de 

Lucas do Rio Verde/MT deve ficar isento do pagamento das custas 

judiciais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 27 

de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106274 Nr: 1965-70.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MATTIAZZI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Lourdes Mattiazzi Barbosa contra o INSS, para o fim de:a) 

CONFIRMAR, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente 

concedida e, como corolário natural, DETERMINAR que o INSS realize o 

pagamento do benefício de auxílio-doença, para a requerente Lourdes 

Mattiazzi Barbosa, contado a partir da data do protocolo do pedido 

administrativo (22/12/2014), até a data da juntada aos autos do laudo 

médico (05/05/2017), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez;b) CONDENAR a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros moratórios desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, além de correção 

monetária desde quando cada benefício for devido, utilizando-se os 

percentuais de juros e índices de correção para os débitos 

previdenciários constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, Res. 

CFJ 267/2013, compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no 

período;c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito. ESTABELEÇO que a autarquia requerida deva ficar isenta 

do pagamento das custas judiciais.Com relação aos honorários de 

advogado decorrentes da sucumbência, CONDENO a autarquia requerida 

no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor da condenação, dado a natureza 

da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o lapso de 

tempo em que o processo tramitou.DEIXO DE DETERMINAR a remessa 

necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, na 

hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 salários 

mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o 

seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a 

data da sentença.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91572 Nr: 5447-94.2013.811.0045

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON DEVISON DE SOUSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO 

SOUZA LIMA - OAB:146474, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13.412-A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5447-94.2013.8.11.0045.

Compulsando processo, depreende-se que a transferência/liberação dos 

valores depositados no processo já se consumou, conforme se evola do 

teor do expediente juntado na fl. 155 dos autos. Não há mais o que fazer, 

exceto se a requerente demonstrar que a ordem de transferência não se 

efetivou. INDEFIRO, portanto, o pedido de levantamento de valores. 

Arquive-se o processo. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41063 Nr: 1369-28.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPCAM ISAGRO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA GEMIO DOS REIS 

GONÇALVES - OAB:134.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108721 Nr: 3226-70.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE GONSALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca do 

Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42678 Nr: 2987-08.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SOTIER WOLFF - 

OAB:16.847/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89774 Nr: 3660-30.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIRE CLARA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar sobre o retorno da carta de 

citação, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91516 Nr: 5392-46.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO COMÉRCIO DE CIMENTO LTDA 
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ME, RAFAEL BORTOLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5392-46.2013.8.11.0045.

Intime-se a empresa Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A para que, no prazo e 15 (quinze) dias, apresente prova 

material idônea, que demonstre a efetiva ultimação da cessão de créditos, 

objeto da demanda. Após, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste acerca do pedido de substituição processual. 

Depois, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91022 Nr: 4923-97.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO COMÉRCIO DE CIMENTO LTDA 

ME, RAFAEL BORTOLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4923-97.2013.8.11.0045.

Intime-se a empresa Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A para que, no prazo e 15 (quinze) dias, apresente prova 

material idônea, que demonstre a efetiva ultimação da cessão de créditos, 

objeto da demanda. Após, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste acerca do pedido de substituição processual. 

Depois, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102894 Nr: 205-86.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA, ADILSON 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 205-86.2015.811.0045 – CÓD. 102894.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a 

citação do executado Adilson Ferreira da Silva, bem como apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores (fl. 103).

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39361 Nr: 4388-76.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO LISTONI - 

OAB:83568

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.INDEFIRO o pedido do 

executado de restituição do veículo “sem ônus” (fls. 115/116). Isso 

porque, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais, é 

perfeitamente cabível a determinação de restrição de circulação do veículo 

junto ao DETRAN, pelo Sistema Renajud, quando o bem não é encontrado 

pelo credor, para fins de apreensão [STJ: REsp 1347222/RS, Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 02/09/2015]. Portanto, dado a 

legalidade da apreensão do veículo, as despesas de remoção e estadia, 

junto ao depósito do DETRAN, devem ser arcadas pelo executado.DEFIRO, 

entretanto, a baixa da restrição judicial realizada pelo Sistema Renajud, 

conforme comprovante que segue em anexo, ficando a cargo do 

executado as despesas de remoção e estadia do veículo, junto ao 

depósito do DETRAN.Custas judiciais pelo executado, ficando suspensa a 

exigibilidade da cobrança, em razão do benefício da justiça gratuita, que 

ora defiro.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

06 de fevereiro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82604 Nr: 2014-19.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTESUL TERRAPLANAGEM LTDA, 

ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA, SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2014-19.2012.811.0045.

Efetivamente, segundo expressivo/signif icat ivo entendimento 

jurisprudencial, pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a compreensão de que a 

efetivação do parcelamento da dívida produz, como consequência, a 

suspensão do crédito tributário [art. 151, inciso VI do Código Tributário 

Nacional] e, também, o sobrestamento da demanda executiva fiscal. Isso 

significa dizer, por inferência racional, que a penhora, realizada em 

momento posterior a ultimação do parcelamento do crédito tributário, deve 

ser desconstituída. Contudo, ‘a contrario sensu’, o ato de constrição 

judicial efetivado em momento anterior ao parcelamento do crédito 

tributário deve ser preservado até o cumprimento integral da 

transação/acordo [art. 10 e art. 11, inciso I, ambos da Lei n.º 11.941/2009].

Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido 

em sucessivos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO FUNDADO NO CPC/73. EXECUÇÃO FISCAL. 

PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI 

N.º 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. 

PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. 

NÃO CANCELAMENTO DO BLOQUEIO DE VALORES. PRECEDENTES. 1. 

‘Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da 

realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do 

credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem 

penhorados’ (REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte 

Especial, DJe 23/11/2010). 2. A Corte Especial deste STJ, ao julgar a AI no 

REsp 1.266.318/RN, se manifestou no sentido de que a existência de 

parcelamento do crédito tributário ‘não determina o cancelamento da 

penhora ou o desbloqueio de bens, consequência liberatória reservada 

pela lei apenas a débitos cuja penhora de bens em execução judicial ainda 

não se tenha realizado quando do parcelamento’ (Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, Corte Especial, DJe 17/03/2014). 3. Agravo regimental a que nega 

provimento” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n.º 1.342.361/PE, 1.ª Turma, 

Relator: Ministro Sérgio Kukina, julgado em 27/09/2016) — com destaques 

não inseridos no texto original.

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 620 DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. PARCELAMENTO DO 

DÉBITO. MANUTENÇÃO DA PENHORA VIA BACENJUD. PRECEDENTES. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial não merece ser 

conhecido em relação a questão que não foi tratada no acórdão recorrido, 

sobre a qual nem sequer foram apresentados embargos de declaração, 

ante a ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 

do STF, por analogia). 2. Esta Corte possui entendimento pacífico no 

sentido de que o parcelamento tributário possui o condão de suspender a 

exigibilidade do crédito, porém não tem o condão de desconstituir a 
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garantia dada em juízo. Precedentes: AgRg no REsp 1249210/MG, Rel. Min. 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24.6.2011; AgRg no REsp 

1208264/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 

10.12.2010. 3. Agravo interno não provido” (STJ, AgRg no AResp n.º 

829.188/SP, 2.ª Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, julgado 

em 10/03/2016) — com destaques não inseridos no texto original.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

máxime do conteúdo dos documentos arquivados nas fls. 102/105 dos 

autos, é possível divisar que, no dia 09 de novembro de 2017, foi proferida 

decisão judicial que determinou a realização de penhora de dinheiro em 

depósito em conta corrente e aplicações financeiras da companhia 

executada, momento em que foi bloqueada determinada quantia em 

dinheiro e que, logo após, no dia 17 de novembro de 2017, a empresa 

executada formulou requerimento administrativo, com o objetivo de efetivar 

o parcelamento do crédito tributário.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que o ato de constrição judicial se efetivou em momento 

anterior a ultimação do parcelamento do crédito tributário, conclui-se que a 

penhora deve ser preservada até o cumprimento integral da 

transação/acordo.

Portanto, INDEFIRO o requerimento de desconstituição da penhora e, 

também, considerando-se que a executada, logo após o ajuizamento da 

ação de execução fiscal, efetivou o parcelamento do débito, o que 

acarreta na suspensão da exigibilidade do crédito tributário [art. 151, 

inciso VI do Código Tributário Nacional], DETERMINO A SUSPENSÃO do 

andamento do processo.

 Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29050 Nr: 3018-33.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR ASCARI-ME, VALMOR ASCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 Processo n° 301-33.2008.811.0045

Defiro a suspensão do processo no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Exaurido o prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90887 Nr: 4783-63.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F SUSIN & CIA LTDA ME (BORRACHA 

AUTOCENTER), FERNANDO SUSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4783-63.2013.811.0045

Proceda-se a exclusão de restrição judicial, através do sistema RenaJud, 

na margem do prontuário administrativo do veículo descrito nas fls. 97/99

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98595 Nr: 4870-82.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSÉ 

VALDEMAR KLUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS KAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4870-82.2014.811.0045 – CÓD. 98595.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84037 Nr: 3549-80.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80348 Nr: 4418-77.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE DE LIMA RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4418-77.2011.811.0045.

Proceda-se à citação do executado, mediante a expedição de carta 

precatória, registrando-se o referencial de endereço indicado no extrato 

do sistema InfoJud, arquivado na fl. 105 dos autos, para que, no prazo de 

03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das custas e despesas 

processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de caução, 

se oponha à execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 

915, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42119 Nr: 2427-66.2011.811.0045

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ELGER, CLAUDEMIR JOSÉ CAVERSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade formulada pela 

Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial do 

executado Claudemir José Caversan, citado por edital no âmbito da ação 

de execução promovida por Agro Amazonia Sistemas Mecanizados 

Ltda.Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento no processo.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

21 de fevereiro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 135624 Nr: 903-24.2017.811.0045

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCO ANTONIO MARINELLI - OAB:SP/97.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:OAB/MT 17.453, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O

 Processo n.º 903-24.2017.811.0045.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as 

provas que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a 

sua necessidade.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de janeiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 5856 Nr: 562-57.2001.811.0045

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT, JOAQUIM VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, JANDIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:15507/MT, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LEANDRO 

RODRIGUES - OAB:MT- 6617

 Processo n.º 111/2004.

DETERMINO a realização da prova pericial, através de avaliação 

psicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar [art. 

753 do Código de Processo Civil e art. 2.º, § 1.º da Lei n.º 13.146/2015]. 

NOMEIO, para exercer a função de perito, a psicóloga e a assistente 

social, credenciadas perante esta unidade judiciária.

Apresento os quesitos do juízo, a seguir expostos, a serem respondidos 

pelos ‘expert’.

1. Que o perito descreva o núcleo familiar da curatelada, informando o 

nome completo de cada um dos membros, a data de nascimento, o número 

do respectivo documento de identificação pessoal, o grau de parentesco e 

se exerce atividade remunerada e o valor dos vencimentos.

2. Que o perito descreva se a curatelada exerce atividade remunerada ou 

se tem condições de prover a sua subsistência.

3. Que o perito descreva se a curatelada necessita de auxilio material de 

outrem para sobreviver e, caso positivo, quem, na prática, dispensa 

cuidados, rege a pessoa e administra os bens da curatelada.

4. Qual a restrição da participação social imposta à interditanda, em razão 

da doença?

Com a juntada do laudo, intime-se Eva Vieira, através do advogado 

constituído, via DJe, e o Ministério Público, mediante carta do processo, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem. Depois, venham 

conclusos para decisão.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2801 Nr: 649-81.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MASSAMITSU ARIMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 649-81.1999.811.0045.

INDEFIRO o pedido de intimação do executado através da expedição de 

carta com aviso de recebimento, visto que segundo os informes 

produzidos no processo, depreende-se que o executado não tem 

endereço certo e determinado (fls. 277/278) e, portanto, subsiste, diante 

desta incerteza objetiva, a necessidade de realização de diligencias ‘in 

loco’ para que se localize o devedor — o quê a intimação através de carta 

com aviso de recebimento não detém condições de consumar.

Cumpra-se de uma vez por todas a decisão judicial arquivada na fl. 286 

dos autos, registrando-se, pela última vez, o alerta que este magistrado já 

realizou neste processo, com relação ao dever das partes e procuradores 

de cumprir com exatidão as ordens judiciais [art. 77, inciso IV do Código de 

Processo Civil].

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101867 Nr: 22468-49.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIZE LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Processo n.º 22468-49.2014.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85265 Nr: 4843-70.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL APARECIDO DELIBERALLI, NERI GELLER, WC 

NUNES JUNIOR, MIRAX COMERCIO DE GRÃOS, WAGNER CARLOS NUNES 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 Processo n.º 4843-70.2012.811.0045.

De acordo com consulta realizada no sistema público de consulta 

processual, disponibilizado no sistema PJe, cujo resultado faz parte 

integrante desta decisão judicial, é possível divisar que o venerável 

acórdão, proferido no recurso de agravo de instrumento n.º 

1010559-26.2017.8.11.0000, ainda não transitou em julgado, dado a 

interposição de embargos de declaração. Aguarde-se, portanto. Após, 

cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada na fl. 1037 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87181 Nr: 989-34.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3C ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 989-34.2013.811.0045.
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Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome da executada.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, e demonstra que a 

executada não possui, registrado no banco de dados do Detran, veículos, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80543 Nr: 4622-24.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RIGOLI BOIARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ RISSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 Processo n.º 4622-24.2011.811.0045.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].

Proceda-se à intimação do Curador Especial acerca do conteúdo das 

decisões judiciais arquivadas nas fls. 71 e 75 dos autos.

INDEFIRO o pedido de realização de buscas nos sistemas e banco de 

dados de repartições públicas e a entidades privadas, com o objetivo de 

obter informações a respeito da existência de bens penhoráveis, haja 

vista que já foi, em momento anterior, proferida decisão judicial neste 

exato sentido e o resultado das pesquisas encontra-se arquivado nas fls. 

50/53 e 69 dos autos, de maneira que se mostra totalmente inapropriado, 

sem a superveniência de fato novo, renovar-se a realização da diligência.

Após, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 5124 Nr: 1233-17.2000.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER -industria e comércio ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Processo n.º 70/2004.

Compulsando o processo, é possível divisar que já foi, em momento 

anterior, proferida decisão judicial que ordenou a penhora de 

ativos/recursos financeiros do executado e o resultado da diligencia 

encontra-se arquivado nas fls. 260/261 dos autos. Não há mais nada a 

ser cumprido neste tópico. INDEFIRO, portanto, o pedido de cumprimento 

da decisão judicial.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome da executada.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, e demonstra que a 

executada possui, registrado no banco de dados do Detran, dois veículos, 

de fabricação antiga, um deles gravado com o ônus da alienação fiduciária 

em garantia e o outro com restrições judiciais, , intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, decline se existe interesse na realização 

da penhora dos bens e na inclusão da restrição administração e, também, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 151470 Nr: 732-33.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICRED MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4.677, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Processo n.º 732-33.2018.811.0045.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado constituído 

na ação principal e, também, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento 

integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de 

Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação 

voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora 

e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Cumpra-se integralmente a decisão judicial proferida no processo que 

tramita em apenso.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21792 Nr: 2991-21.2006.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA E HILLESHEIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 

17.980/A

 Processo n.º 2991-21.2006.811.0045.

Em conformidade com consulta realizada no Sistema de Controle de 

Processos APOLO, deflui-se que o processo permaneceu em carga com o 

advogado constituído da parte exequente, durante o decurso do prazo 

para pagamento, restituo, na integralidade, à companhia executada o 

prazo. Intimem-se.

Após, proceda-se ao desapensamento deste processo da demanda 

executiva.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107371 Nr: 2508-73.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAINA GILDA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 2508-73.2015.811.0045.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

principalmente do teor da consulta realizada no Sistema de Controle de 

Processos PJe, é possível divisar que a requerente ajuizou ação de 

reparação de danos contra o advogado Dr. Lucas Fratari da Silveira 

Tavares (processo n.º 1003219-90.2017.8.11.0045, que tramita na Quinta 

Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT), em que visa o 

reconhecimento da ocorrência da cobrança abusiva de honorários e a 

condenação do réu no pagamento de indenização. Existe, portanto, 

dúvidas com relação à legalidade da forma de cobrança dos honorários 

contratuais, realizada pelo advogado Dr. Lucas Fratari da Silveira Tavares, 

neste processo e que somente serão dirimidas através do julgamento da 

referida ação cível.

Isso significa dizer, por via de consequência, que a fração de 30% do 

valor em dinheiro depositado no processo, que representa o valor dos 

honorários contratuais, constitui-se como quantia controvertida e que, 

como medida de prudência, deverá permanecer vinculada a este processo 

até a decisão final da ação cível n.º 1003219-90.2017.8.11.0045, que 

tramita na Quinta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Portanto, 

diante deste cenário, levando-se por linha de estima que subsistem 

dúvidas quanto a titularidade da fração de 30% do valor depositado no 

processo, DETERMINO a expedição de alvará de liberação do percentual 

de 70% da totalidade da quantia em dinheiro depositada no processo, em 

benefício da autora.

Intime-se a requerente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT].

Expeça-se ofício ao Juízo da Quinta Vara da Comarca de Lucas do Rio 

V e r d e / M T ,  f a z e n d o  r e f e r ê n c i a  a o  p r o c e s s o  n . º 

1003219-90.2017.8.11.0045, com o objetivo de informar sobre o conteúdo 

desta decisão judicial.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112487 Nr: 5195-23.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO SAMUEL DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem sobre a quitação integral da dívida, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 4407 Nr: 526-49.2000.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO FLECK MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:5368-MT, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:8.718 MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4720-B

 Processo n.º 775/2004.

INDEFIRO o pedido de concessão de prazo adicional, para fins de 

apresentação de cálculo de liquidação da dívida. É que, conforme este juiz 

já deixou registrado em momento anterior, o processo se encontra 

literalmente paralisado desde meados do mês de junho de 2013 apenas 

aguardando a instituição financeira exequente (que, segundo a última 

petição arquivada no processo é o “principal interessado no 

prosseguimento da ação e na resolução da contenda”) apresentar o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

É impensável que com o trânsito da sentença de mérito em meados do mês 

de setembro de 2012 a companhia requerente ainda não tivesse, em 

fevereiro de 2018, condições técnicas e logísticas, para apresentar a 

planilha de evolução do débito, segundo os parâmetros da sentença de 

mérito. A morosidade no trâmite deste processo é, portanto, 

responsabilidade, única e exclusivamente, da instituição financeira 

requerente e advogados que sucessivamente a representaram 

judicialmente. Por via de consequência, diante desta perspectiva, 

DETERMINO o arquivamento do processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31064 Nr: 819-04.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEZIA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY ANTONIO DE 

FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado no pedido de 

impugnação ao cumprimento de sentença, formulado pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, incidentalmente a demanda executiva ajuizada 

por Enezia Rosa da Silva, para o fim de: a) HOMOLOGAR o 

reconhecimento da procedência do pedido e ACOLHER, na sua feição, 

integral, os cálculos de liquidação da dívida apresentados por parte da 

autarquia exequente; b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso III, 

alínea ‘a’ do Código de Processo Civil.Com fundamento no conteúdo do art. 

535 do Código de Processo Civil/2015, DETERMINO que se providencie o 

pagamento da quantia em dinheiro exigida no requerimento de cumprimento 

de sentença, mediante precatório (valor da obrigação principal) e 

Requisição de Pequeno Valor (valor dos honorários de 

sucumbência).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 434 Nr: 19-64.1995.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 479/2004.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo, indicando bens passíveis de penhora.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20672 Nr: 1965-85.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN, VALDINEIA MIQUELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRISOLA FERREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 Processo n.º 1965-85.2006.811.0045.

DETERMINO a realização de consulta junto ao sistema Renajud, com o 

intuito de obter informações acerca da existência de veículos em nome do 

executado e, caso positivo, proceda-se a inclusão de restrição judicial na 

margem do prontuário administrativo dos veículos.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, e demonstra que o 

executado possui, registrado no banco de dados do Detran, veículo, de 

fabricação antiga, gravado com restrição judiciai, intime-se a exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, decline se existe interesse na 

realização da penhora do bem e na inclusão da restrição administração e, 

também, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2670 Nr: 2-62.1994.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK - 

OAB:59.455/RS, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, Tiane Vizzotto - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 2-62.1994.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Nevio Manfio contra 

Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde/MT, que objetiva a 

promover a liquidação da obrigação definida na sentença proferida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 244/25). Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111422 Nr: 4624-52.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPF INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onesio Antonio de Souza - 

OAB:19867-O/MT

 Processo n.º 4624-52.2015.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102873 Nr: 191-05.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA, ADILSON 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 191-05.2015.811.0045.

INDEFIRO o pedido de constituição de título executivo judicial, visto que 

ainda não consumada a citação do corréu Adilson Ferreira da Silva.

Intime-se a empresa requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo, promovendo a citação do requerido 

Adilson Ferreira da Silva.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122274 Nr: 1748-90.2016.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSLC, HACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUIDO ICARO 

FRITSCH, para devolução dos autos nº 1748-90.2016.811.0045, Protocolo 

122274, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102262 Nr: 22628-74.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILSON PRADO, GELSON RUFATTO, 

ODELTO DENICOLO, ELCIO RUFATTO, JOCEANE RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E, JANICE 

MARIA LONGHI GIOTTO - OAB:8699/MT

 Processo n.º 22628-74.2014.811.0045.

À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

prova, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente à autora, para que, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 134941 Nr: 528-23.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVANA AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA, 

SANDRO IVA MENEZES, EDIRLEI VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, TIAGO GALLAS - OAB:16888/O

 Processo n.º 528-23.2017.811.0045.

Considerando-se que, para efeito de validade da citação pelo correio da 

pessoa natural afigura-se indispensável que o destinatário-réu receba, 

pessoalmente a missiva, e aponha a assinatura no respectivo aviso de 

recebimento [cf.: STJ, REsp n.º 884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro 

Filho, j. em 27/03/2007; STJ, REsp n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. 

Arnaldo Esteves Lima, j. 15/03/2007], como medida de prudência e evitar a 

configuração de nulidade processual, por vício da citação, DETERMINO 

que se realizem buscas nos sistemas InfoJud, Renajud e Siel, visando 

obter informações sobre o atual endereço do requerido/sócio Edirlei 

Vargas.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação do réu/sócio Edirlei 

Vargas, registrando-se o referencial de endereço indicado no extrato do 

sistema InfoJud e RenaJud, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento (Rua Urussanga) e mandado judicial (Avenida Mato Grosso), 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste e requeira provas 

[art. 135 do Código de Processo Civil].

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar se a 

empresa Savana Agricultura de Precisão Ltda., devidamente citada, 

apresentou manifestação/resposta.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000604-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA FERREIRA COSTA STRAPASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000604-93.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

plausibilidade do direito alegado (‘fumus boni iuris’), visto que o contrato 

entabulado pelas partes não contém cláusula de reserva de domínio para 

efeito de apreender judicialmente o bem, e a autora sequer manifesta na 

exordial interesse na rescisão do contrato firmado com o réu, apenas 

informa que será ajuizada ação de execução de título extrajudicial. Isso 

significa dizer, portanto, que houve compra e venda pura entre as partes 

(art. 482 do Código Civil) e a posse do bem, pelo requerido, decorre do 

contrato, operada por simples tradição (art. 1.267 do Código Civil). Logo, 

como a posse do requerido decorre de contrato de compra e venda pura, 

antes de declaração judicial de rescisão, não é possível a retomada do 

veículo, porque ainda não restou caracterizada a ilegalidade da posse do 

comprador, requisito indispensável à concessão da tutela pretendida. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. 

LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. Inviável a concessão de liminar de busca e 

apreensão de veículo, alienado entre particulares sem que, dos termos do 

ajuste conste, de forma expressa, cláusula de reserva de domínio. A ação 

cautelar inominada não se presta para a finalidade pretendida, seja para a 

resolução do contrato ante o inadimplemento ou para compelir a parte 

adversa ao cumprimento, considerando a ausência de previsão de 

cláusula de reserva de domínio. Questão atinente ao descumprimento 

contratual, que não envolve a tutela da posse ou propriedade do bem, a 

impedir a concessão da medida postulada. Decisão singular que merece 

ser mantida. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, em decisão 

monocrática.” (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70049525470, Décima 

Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 

28/06/2012). “Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Compra e 

venda de veículo entre particulares. Negócio celebrado com a simples 

tradição do bem. Inexistência de cláusula de reserva de domínio. 

Descabimento da ação de busca e apreensão. Ausência de condições da 

ação. Extinção do feito. Apelo improvido.” (TJRS, Apelação Cível Nº 

70039615968, Décima Terceira Câmara Cível, Relator: Breno Pereira da 

Costa Vasconcellos, Julgado em 28/07/2011). Por via de consequência, 

dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni 

iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita 

altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Proceda-se à citação e à intimação do réu para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente contestação e indique as provas que pretende 

produzir. A falta de contestação acarretará em presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 306 do Código de 

Processo Civil]. Recebo a emenda à petição inicial. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 1 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 92305 Nr: 6168-46.2013.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIMAR SOUSA SILVA, PAULO FABRICIO 

SILVA SANTOS, THAIS ALVES BRANDÃO, JOSÉ ROBERTO ALMEIDA 

SILVA, JOHNNY SANCHES RUBIO, ADERIVALDO PORTELA, SEBASTIÃO 

MARQUES MIRANDA, MANOEL MARQUES SOUZA RAMOS, ROSANA 

ANTONIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, JOSE ANTUNES DE JESUS - OAB:13881/MT, PEDRO 

LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:54590/PR, Regisson José de 

Castro - OAB:6214-B

 Vistos etc.,

1. Do acusado Paulo Fabricio Silva Santos

Verifico que à fl. 712, no momento da intimação pessoal do acusado, o 

mesmo manifestou o interesse em recorrer da sentença condenatória. 

Contudo, às fls. 882/883 e 887/888 aportaram-se aos autos petições 

informando o desejo de desistência do recurso interposto. Dessa feita, 

HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de apelação interposto 

em favor do acusado.

2. Dos acusados Aderivaldo Portela e Francimar Sousa Silva

Cumpra-se o penúltimo paragrafo da decisão de fl. 879.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 35371 Nr: 442-96.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL LRV

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 492 de 1163



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMINDO BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947

 Vistos etc.,

1. Diante do teor do petitório de fls. 668/669 e, considerando que a 

competência em sede de Execução Penal é do Juízo do local onde se 

encontra o recuperando (artigo 1547 da CNGC/MT), em consonância com 

o parecer ministerial, DECLINO da competência para processar e julgar o 

presente feito em favor do Juízo da Execução Penal de Cuiabá/MT, com as 

baixas e anotações de estilo, consignando nossas sinceras homenagens.

2. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133277 Nr: 7466-68.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado do reeducando para se manifestar sobre o cálculo 

de pena de fl. 102, no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 150767 Nr: 242-11.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIA MARTINS DA SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.

 2. Ante o que preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 13 de março de 2018, às 14h30min. 

Saliento, que na referida audiência será realizado o interrogatório da 

denunciada, bem como a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação 

e defesa que residem nesta Comarca. Se houver testemunhas residentes 

em outra comarca, expeça-se imediatamente carta precatória. Cite-se a 

acusada do recebimento da presente denúncia, intimando-a e 

requisitando-o, se necessário, da audiência supradesignada. Intimem-se. 

Dê ciência ao Ministério Público. Requisite-se os laudos periciais, se 

necessário.

 3. Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem 

como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações (SINIC), conforme determina o inciso IV, 

do item 7.5.1, da CNGC/MT.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 84937 Nr: 4496-37.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARCI FELISBERTO, WANDERLEI LIMA 

FELISBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 “Vistos etc., 1. Defiro o requerido pela Defesa as fls. 110/113 e, de 

consequência, redesigno a audiência para o dia 13 de março de 2018, às 

16h00min para oitiva das testemunha/informantes arroladas pelas partes e 

interrogatório dos acusados. 2. Requisitem-se, os policiais militares. 3. Dou 

os presentes por intimados. 4. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais”.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000462-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

K. O. G. (REQUERENTE)

FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE SOUZA BAUER (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000462-89.2018.8.11.0045 REQUERENTE: KALWAN OLIVETTI 

GADELHA, FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR REQUERIDO: 

LUCIANA DE SOUZA BAUER, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. KALWAM OLIVETTI GADELHA 

representando por sue genitor FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR 

ingressou aom a ação de de indenização por dano moral em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SORRISO/MT e LUCIANA DE SOUZA BUER, objetivando, em 

síntese, a condenação dos reclamados pelo ato ilícito sofrido pelo autor 

Klawan em decorrência de bullyng na dependência da escola Olavo Bilac. 

Via de regra, no sistema dos Juizados Especiais, somente o maior de 18 

(dezoito) anos poderá ser autor, segundo a dicção do Art. 8º, parágrafos 

1º e 2º, da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 8º Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas. “§ 2º O maior de dezoito 

anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para 

fins de conciliação.” Nesse contexto, não há como permitir o 

prosseguimento da reclamação em epígrafe em face da impossibilidade 

legal do autor figurar como parte nos Juizados Especiais. Assim, a 

pretensão da parte autora pode ser exercitada tão somente perante uma 

das varas cíveis da justiça comum. Isto posto, com amparo nos artigos 8º 

e 51, IV, Lei 9.099/95, declaro extinta, sem resolução do mérito, o presente 

reclamação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000654-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000654-56.2017.811.0045 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. No caso dos 

autos, o reclamante pleiteia a extinção do processo, uma vez que o 

reclamado pagou o débito cobrado, consoante se verifica pelo ID. 

5069407. Tratando-se de ação de conhecimento e não de execução, o 

feito deverá ser extinto pela desistência. Importante ressaltar que a 

desistência da ação pelo autor importará em extinção do feito sem 
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julgamento do mérito, independentemente da anuência do réu já citado 

(Enunciado nº. 90 do FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, com 

fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 07 de novembro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003549-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE RODRIGUES FARIAS BRAGA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

MARCELO ANTONIO DA SILVA OAB - MT21332/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação proferida no documento que ora se junta, a audiência de 

instrução e julgamento fica redesignada para o dia 18 de abril de 2018, às 

17h, de modo que promovo a intimação das partes. Lucas do Rio Verde - 

MT, 01 de março de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004422-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON RAMOS DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação proferida no documento que ora se junta, a audiência de 

instrução e julgamento fica redesignada para o dia 25 de abril de 2018, às 

17h, de modo que promovo a intimação das partes. Lucas do Rio Verde - 

MT, 01 de março de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE ARAUJO DORTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação proferida no documento que ora se junta, a audiência de 

instrução e julgamento fica redesignada para o dia 09 de maio de 2018, às 

14h, de modo que promovo a intimação das partes. Lucas do Rio Verde - 

MT, 01 de março de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002568-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE BOITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMBINI & CIA. LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR MARINHO ARCARI OAB - SC8285 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação proferida no documento que ora se junta, a audiência de 

instrução e julgamento fica redesignada para o dia 09 de maio de 2018, às 

15h, de modo que promovo a intimação das partes. Lucas do Rio Verde - 

MT, 01 de março de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003045-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1003045-81.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DIVINO DE ARAUJO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Nos termos do artigo 317 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos contrato de locação de imóvel com todas as páginas com firma 

reconhecida, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Ressalto que a 

comprovação da residência é essencial para fixação da competência 

territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela reclamante. Após, conclusos. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA HOCHMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001126-57.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LETICIA 

APARECIDA HOCHMANN REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. MÉRITO Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 
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Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Relatou a autora que teve débitos 

cobrados pela reclamada via grupo de devedores formado em whatsapp, 

alegando ser uma conduta abusiva e juntou provas, requerendo 

indenização por danos morais. A reclamada apresentou contestação 

alegando não ter a autora prova de que a cobrança foi feita em grupo ou 

mesmo de que foi lida por outras pessoas. Entretanto o art. 6º, VIII, do 

CDC, constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos 

seus direitos em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova, logo a 

reclamada não comprova que não inscreveu a reclamante em grupo de 

cobrança, tampouco que outras pessoas não leram as mensagens. Com 

efeito, restou evidente que a conduta ilícita praticada pela ré causou 

transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de 

personalidade da autora, pois se viu humilhada ao ter seu nome exposto 

de forma vexatória em mensagens em grupo de Whatsapp. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

COBRANÇA VEXATÓRIA COMPROVADA. DÍVIDA COBRADA ATRAVÉS 

DA PUBLICAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NAS REDES SOCIAIS 

(FACEBOOK). CONDUTA DO RÉU QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUTOR PREJUDICADO, TENDO EM VISTA 

QUE TAMBÉM TRABALHAVA NO COMÉRCIO. DANO MORAL. QUANTUM 

MANTIDO (R$1.500,00), POIS ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO CONCRETO. CARÁTER PEDAGÓGICO. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71006047450, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

03/06/2016) Vê-se aqui que o consumidor encontra-se em acentuada 

vulnerabilidade, há um desgaste emocional. A hipossuficiência do 

consumidor é evidente. Não há como exigir do consumidor a produção de 

outras provas, senão as realizadas. Assim, tenho que pela cobrança 

vexatória o autor merece ser indenizado. O valor vai fixado em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), atendendo as peculiaridades do caso concreto. 

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial para o fim de: a) Condenar solidariamente as reclamada, a 

título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia 

equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC, com incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização 

[Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004226-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MORANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES NESPOLO OAB - MT0016796A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004226-20.2017.8.11.0045 REQUERENTE: PATRICIA 

MORANDINI REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. No caso 

vertente, restou incontroverso o defeito na prestação dos serviços, 

caracterizado pelo overbooking o que ocasionou atraso de voo superior a 

4h que resultou em desgaste físico e emocional à parte requerente. 

Portanto, o atraso desarrazoado que ocasionou a perda da conexão 

configura falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3º do 

CDC, situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos 

causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, 

hipóteses estas não comprovadas pela parte ré. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica de consumo, restando inequívoca a obrigação 

indenizatória a título de danos morais. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00, quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por derradeiro, no 

que concerne ao pedido de condenação por danos materiais, considero 

que deva merecer acolhimento. É que o princípio da reparação integral 

(‘restitutio in integrum’) prevê que os danos que impliquem defasagem 

patrimonial devem ser integralmente ressarcidos à vítima, com o objetivo 

de recompor o patrimônio do ofendido. Do confronto/cotejo analítico do 

material cognitivo produzido no processo, é possível divisar que, devido à 

ocorrência de falha na prestação dos serviços, a parte autora 

experimentou prejuízos efetivos, relacionados com o dispêndio de 

recursos para com hotel e estacionamento de veículo. Adoto, por 

conseguinte, para delimitar o montante da indenização, o valor de R$ 

198,00, gastos comprovados pelos comprovantes de IDs 10391208, p. 1, 

e 10391214. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a reclamada, a 

título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia 

equivalente a R$ 8.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, com 

incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 

362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados 

da data do seu arbitramento; b) Condenar a empresa requerida, a título de 

reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 

198,00, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e juros de mora de 12% ao 

ano, ambos contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a 

citação; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de 

fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003743-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ANDREIA PAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003743-87.2017.8.11.0045 REQUERENTE: REGIANE ANDREIA 

PAZ DE CAMPOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. As preliminares arguidas 

em sede contestatória confundem-se com a matéria de mérito, razão pela 

qual serão analisadas em momento oprtuno. Alega a parte autora, que 

houve restrição em seu nome referente a débito lançado pela empresa 

requerida. Afirma que não possui vínculo contratual com a reclamada. A 

empresa requerida não logrou êxito em comprovar a legalidade da 

negativação, uma vez que, embora tenha apresentado termo de cessão, 

não apresentou o contrato objeto da negativação devidamente assinado 

pela parte autora. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. Não há como se 

escusar da dívida sob a alegação de ausência de notificação da autora 

acerca da cessão de crédito, pois a cessão de crédito é negócio jurídico 

bilateral, celebrado entre cedente e cessionário. A notificação do devedor 

acerca da cessão de crédito apenas objetiva evitar que o devedor pague 

a quem não era mais seu credor. Em outras palavras, não havendo a 

notificação, o devedor é autorizado a realizar o pagamento ao credor 

primitivo, o que impede o cessionário de promover a cobrança, mas não 

implica a inexistência da dívida. Neste sentido: “Ação declaratória 

cumulada com indenização por dano moral – Prova documental que 

revelou que a apelante contratou linha de crédito que dera origem a 

inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito – 

Ausência de comprovação de notificação de cessão de crédito ao terceiro 

que negativou o nome – Irrelevância, haja vista a ausência de pagamento 

da dívida ao credor primitivo – Dano moral inocorrente – A ratificar a 

inocorrência do dano moral, existentes outros apontamentos – Sentença 

de improcedência – Manutenção – Recurso desprovido.” (TJ/SP – 14ª 

Câmara de Direito Privado - Apelação nº 3002806-71.2013.8.26.0431 – 

Relator Maurício Pessoa – 22/09/15) Por outro lado, a reclamada não 

demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à 

manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, 

se acha perfeitamente regular, possui origem causal válida ou, 

residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro na 

causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de estima 

a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, 

creio que se apresenta como medida de prudência razoável que se arbitre 

o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

6.000,00, como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão 

do nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00, corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar a inexistência dos débitos inscritos objetos da lide, e, como 

consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da autora nos cadastros 

de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas 

narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer 

[art. 497 do CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-95.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PAIXAO LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIO NICOLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010359-95.2013.8.11.0045 REQUERENTE: MARCIA PAIXAO 

LIMA E SILVA REQUERIDO: CLECIO NICOLI Vistos. Diante da inviabilidade 

de visualizar o cálculo apresentado no id.10544476, intime-se a exequente 

para que junte aos autos novamente a planilha de débito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 01 de março de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 152229 Nr: 1244-16.2018.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES ELTON ROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO NORTE ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANNE SEAWRIGHT ROWE - 

OAB:17637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1244-16.2018.811.0045.

Código nº. 152229

Vistos em plantão.

Trata-se de Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, interposta 

por JAMES ELTON ROWE, em juízo por intermédio de sua Advogada.

Considerando a natureza da demanda e as informações trazidas aos 

autos, determino seja intimada a parte autora para, no prazo legal, 

proceder ao recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 496 de 1163



indeferimento da inicial.

Após o decurso do prazo, com ou sem o recolhimento, façam-se os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

De Sorriso – MT para Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de fevereiro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 93271 Nr: 472-92.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILTON DA SILVA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS HENRIQUE MELDOLA 

DA SILVA - OAB:15530/MT

 Diante da determinação de fl. 43, bem como do Ofício de fl. 46, INTIMO o 

suposto autor do fato, por seu advogado e via DJE, para que adote as 

medidas necessárias junto à Diretoria do Fórum da Comarca de Lucas do 

Rio Verde-MT, para a retirada do bem apreendido, no prazo legal.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000744-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 

LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODNEI VIEIRA LASMAR OAB - GO19114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REMA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCIO DA SILVA COELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000744-30.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 24.522,77; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 

LTDA. REQUERIDO: REMA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, 

MARCIO DA SILVA COELHO LUCAS DO RIO VERDE, 1 de março de 2018. 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado da parte REQUERENTE, que providencie o pagamento da 

diligência urbana no valor de R$ 30,00(trinta reais), a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. Informo 

que a guia de numero 71890, juntada ao ID 11983583 é referente ao 

pagamento de preparo da presente Carta Precatória e não de pagamento 

de diligência conforme identificada. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000658-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000658-59.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 19.445,94; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: LUCIA MARIA DE JESUS LUCAS DO RIO VERDE, 1 de março 

de 2018. Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para depositar o complemento da diligência no valor de R$ 

390,00(trezentos e noventa reais) do Senhor Oficial de Justiça conforme 

requerimento, a guia de complementação de diligência deverá ser emitida 

no s i te  do Tr ibunal  de Just i ça  de  Mato  Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. Após o 

depósito da diligência, a parte deverá juntar o comprovante aos autos. 

Atenciosamente, CRISTINA VARGAS REIS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000359-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ BETELLA (AUTOR)

DINIZ BRUNES BETELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1000359-82.2018.8.11.0045 AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DE 

HIPOTECA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA REQUERENTES: GILMAR LUIZ BETELLA e DINIZ BRUNES 

BETELLA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A VISTOS, ETC. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E 

EXTINÇÃO DE HIPOTECA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por GILMAR LUIZ BETELLA e DINIZ 

BRUNES BETELLA, em face do BANCO DO BRASIL. Alegam que no ano de 

1993, firmaram Cédula Rural Hipotecária – CRH n.º 93/00622-5 com o 

requerido, ocorre que o respectivo débito da cédula não foi pago em seu 

vencimento, assim mediante negociação entre as partes, originou-se a 

Nota de Crédito Rural n.º 96/70640-6. Informam que da antiga matrícula n.º 

27.814 com RGI de Diamantino/MT, atualmente transferida para o Cartório 

de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT sob n.º 5.317, consta 

averbação n.º AV 01/5.317, e registro R. 3/27.814, com hipoteca em 2º 

grau, relativo à CRH anteriormente firmada, a qual passou para a Nota de 

Crédito em razão a extinção da CRH. Discorre que não houve o pagamento 

da Nota de Crédito Rural, tendo o ora requerido ajuizado ação de 

execução de titulo extrajudicial por quantia certa (autos n.º 

1164-82.2000.811.0045 – Código: 5054), o qual foi extinto e arquivado em 

21.06.2007, em razão a uma transação do débito realizada entre as 

partes. Aduz que o ora requerido ao solicitar a extinção e arquivamento 

dos autos citado acima, em nada mencionou sobre a baixa da hipoteca, na 

matrícula objeto da Nota de Crédito Rural, transcorrendo um período de 17 

(dezessete) anos sem nenhum requerimento por parte do Banco do Brasil 

para efetuação da baixa da hipoteca registrada, de forma que vem 

trazendo transtornos aos requerentes. Assim os autores procederam com 

a notificação ao requerido pleiteando a baixa/cancelamento do registro da 

hipoteca, e cancelamentos de restrições/negativações que porventura 

ainda existissem, bem como pela expedição de Carta de Anuência, 

contudo ambos sem êxito. Pugnam por meio de tutela antecipada o 

reconhecimento da prescrição do crédito, requerendo o cancelamento da 

averbação e registro da hipoteca (AV. 01/5.317 – R. 3/27.814), relativo a 

CRH n.º 93/00622-5, o qual deu origem a Nota de Crédito Rural n.º 

96/70640-6, sob pena de aplicação de multa diária. Vieram-me conclusos. 

É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Pois bem, notório em nosso 

ordenamento jurídico, que para propor qualquer ação, necessário a 

existência das condições da ação, ou seja, interesse e legitimidade. O 

interesse jurídico do pedido se expressa em obter um provimento 

jurisdicional que lhe seja útil, capaz de satisfazer a pretensão posta em 

juízo. Contudo, compulsando os autos, verifico que o autor pretende a 

prescrição de um titulo executivo extrajudicial, qual seja, Nota de Crédito 

Rural nº 93/00622-5 e posterior Aditivo de Retificação e Ratificação nº 

96/70640-06, que foi objeto de transação nos autos (Cod. 5054), que 

tramitou perante a 3ª Vara Cível (11625978 – p. 25), onde foi proferida 

sentença extintiva pelo pagamento da quantia devida, que transitou em 

julgado sem interposição de recurso (conforme certificado ID n.º 

11625978 – p. 41 em 01.03.2006), o qual se encontra atualmente 
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arquivado (11625978 – p. 30), sem menção quanto ao cancelamento/baixa 

da hipoteca. Portanto não há que se falar decretação de prescrição, face 

ao pagamento da divida. No caso, caberia a parte requerer, nos próprios 

autos em que ocorreu a extinção, a intimação do Banco para que proceda 

a baixa/cancelamento da hipoteca, já que trata-se de obrigação acessória, 

o que não foi realizado, segundo documentos constantes dos autos. Posto 

isto, determino a intimação do requerente, para que explicite de forma mais 

detalhada, em que persiste seu interesse no prosseguimento da presente 

demanda, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de março de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43180 Nr: 3486-89.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGDOF, DDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria 6 vara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira - 

OAB:23.925, LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:MT/14.594, MAITE MARTINA 

SANTANA E SANTOS BENEVIDES - OAB:21954

 Desse modo, em consonância com o parecer ministerial retro, defiro o 

pedido de p. 81/84 e CONVERTO a presente execução de alimentos para o 

rito do artigo 528, do NCPC. Anotações de praxe.INTIME-SE o devedor 

para pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver (art. 523, caput, do CPC/2015);Caso não haja 

pagamento no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (art. 523, 

1º);Efetuado o pagamento parcial no prazo de 15 dias, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, 2º);Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(art. 523, 3º);Transcorrido o prazo de 15 dias, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput);Importante registrar que 

é lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo (art. 526, 

1º);Dando prosseguimento, oficiem-se aos Cartórios de Registro de 

Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT e Nova Mutum/MT, solicitando 

informações sobre a existência de possíveis bens em nome do 

executado.Ainda, nos termos do Provimento 07/2007 CGJ, defiro o pedido 

de p. 83, item 1, para determinar a emissão de Certidão de Dívida Judicial 

para fins de registro em cartório de protesto.Por fim, conforme consulta, 

via sistema RENAJUD, que segue anexa, verifiquei a inexistência de 

veículo em nome do executado. Assim, manifeste a parte exequente, 

requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.Dê ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86786 Nr: 584-95.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GOULARTE JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT, Valter Lucas Maronezi - 

OAB:17435-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA, visando receber débitos inscritos em Dívida Ativa.

Revendo os autos, constata-se que o custo da cobrança do crédito 

tributário ora perseguido é inferior ao valor estabelecido no artigo 1º do 

Provimento 13/2013 da CGJ correspondente a 15 UPFMT, que hoje 

equivale a importância de R$ 1.866,45 (mil oitocentos e sessenta e seis 

reais e quarenta e cinco centavos), à vista do que dispõe o inciso II, § 

único do artigo 3º da Portaria nº 85/2013-SEFAZ, impondo-se, portanto, o 

arquivamento deste feito.

POSTO ISSO, nos termos Provimento supra, determino a remessa dos 

autos ao arquivo provisório (Código 80), excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, com a urgência que o 

caso requer com vias à racionalização dos processos.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 38748 Nr: 3785-03.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A SCHANTZ & CIA LTDA, SILVIO CÉSAR 

SCHANTZ, LUIS ALBERTO SCHANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR- 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA LAWISCH 

CARGNELUTTI - OAB:6394-B/MT

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, tendo as partes acima 

qualificadas.

Verifica-se dos autos, manifestação do autor encartada às pp. 32/32v., 

informando o óbito do executado Luis Alberto Schantz em 27.09.2006, 

antes da inscrição do crédito executado na dívida ativa e atualização da 

CDA.

Requereu ainda, a desistência parcial da ação e a exclusão do falecido do 

polo passivo da demanda, permanência dos autos no Cartório Distribuidor 

até a juntada do comprovante de depósito de diligência, para citação da 

empresa executada, bem como seu corresponsável Silvio Cézar Schantz.

Às p. 35, informação de providências para recolhimento do valor da 

diligência requerida.

Ademais, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos a 

desistência parcial da ação, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do NCPC, fazendo-o por sentença, somente em relação ao Sr. LUIZ 

ALBERTO SCHANTZ.

 Determino a exclusão do executado LUIZ ALBERTO SCHANTZ da capa 

dos autos e Sistema “Apolo”, após, ao distribuidor para as anotações de 

praxe.

SUSPENDO o trâmite processual pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após, 

certifique-se o pagamento da diligência, expedindo-se mandado de citação 

da empresa e corresponsável Sr. Silvio Cézar Schantz, tomando-se as 

providências necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86786 Nr: 584-95.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GOULARTE JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT, Valter Lucas Maronezi - 

OAB:17435-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o débito atualizado supera o mínimo exigido pelo 

Provimento 13/2013 da CGJ, determino o regular prosseguimento do feito.

Certifique-se a Sra. Gestora, se a parte executada, devidamente citada à 

p. 28-verso, efetuou o pagamento do débito ou garantia da execução.

Após, intime-se a Fazenda Pública Municipal para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86786 Nr: 584-95.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GOULARTE JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT, Valter Lucas Maronezi - 

OAB:17435-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a decisão retro.

Proceda a escrivania com a juntada de petições pendentes, caso houver, 

conforme sinalização do sistema Apolo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40419 Nr: 731-92.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ABRAHÃO PELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Inicialmente determino a remessa dos autos ao Distribuidor para anotação 

da fase de Cumprimento de Sentença. Procedendo a troca da capa dos 

autos.

INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, na forma do artigo 535, 

do NCPC, encaminhando-lhe cópia do pedido de p. 139/141, bem como do 

cálculo de p. 142/147.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão somente apresentar impugnação (art. 535 do NCPC), e o pagamento do 

crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição de precatório, 

nos termos do art. 100 da Constituição Federal, ou requisição de pequeno 

valor - RPV.

Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41068 Nr: 1374-50.2011.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR MARCELINO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Angélica de Moraes 

Navarro - OAB:OAB/MT 6606, Patrícia Gaspar Nobrega - 

OAB:OAB/MT 6211

 VISTOS em correição.

Trata-se de AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO, tendo as partes acima 

identificadas.

As partes, conforme petição juntada à p. 105/107, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelos advogados das 

partes, os quais possuem poderes para transigir, conforme procurações 

encartadas às pp. 11/12, bem como pp. 39, a homologação de rigor se 

impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes às pp. 105/107, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por 

sentença.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Determino o levantamento dos depósitos judiciais efetuados no bojo dos 

autos, conforme acordado pelas partes, por consequência, ordeno a 

expedição do alvará judicial, observados os dados bancários indicados na 

p. 107 dos autos.

Desde já, em caso de restar impossibilitada a transferência dos valores 

depositados judicialmente, determino a expedição de alvará em nome dos 

procuradores da parte autora Dr. Giulio Alvarenga Reale e/ou Rafaelle 

Oliveira Noronha Luz.

Cumpra-se. Às providências.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90393 Nr: 4291-71.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA DE FATIMA CARDOSO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Posto isto,JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por VALERIA DE 

FÁTIMA CARDOSO DA COSTAem face do INSS, condenando o réu a 

conceder à autora o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, a partir de 07.05.2012, (data do requerimento administrativo, 

p.28), eis que incapacitada desde 2008, conforme laudo pericial realizado, 

nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/9.Correção Monetária e Juros de 

Mora.A partir dessas premissas,a correção monetária e os juros de mora 

deverão ser calculados da seguinte forma: I) até 29/06/2009: a atualização 

monetária e incidência de juros moratórios contra a Fazenda seguiria a 

legislação vigente à época, ou seja:I1: atualização com base nos índices 

fornecidos pelos Tribunais.I.2: juros de mora de 1%a.m.a partir de 

11/01/2003 e juros de 0,5% ao mês até 10/01/2003(Transição para o novo 

código civil de 2002).II) a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015:(Data da 

entrada em vigor da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei nº 9494/97)II.1: a 

atualização monetária deverá ser realizada pela TR;II.2: juros moratórios 

nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.III) a partir de 

25/03/2015:(Data da modulação dos efeitos das ADI´s 4357 e 4425 pelo 

STF)III.1: atualização monetária corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).III.2: juros monetários nos mesmos 

moldes aplicados à caderneta de poupança.Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E.Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo,portanto,sobre as parcelas vincendas,que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93.Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário,considerando que as prestações em atraso 

não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do 

NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40419 Nr: 731-92.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ABRAHÃO PELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃOTrata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS às pp. 150/151, juntou cálculos de pp. 152/153 e espelho do 
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beneficio e documentos as. pp.154/167.Sustenta excesso de execução, 

no montante de R$(>>>>>>>).Pois bem, analisando os autos verifica-se 

que o INSS se equivocou em sua impugnação, já que o valor pedido pelo 

exequente, conforme petição de pp. 139/141, refere ao pagamento da 

diferença do beneficio impago, no período compreendido entre a DIB 

(19.01.11) e a data de implantação e inicio de pagamento do beneficio DIP 

(23.05.2011), conforme sentença proferida a p. 131 e espelho de p. 154, 

no valor de R$ 5.153,41 e honorários advocatícios no valor de R$ 

6.422,00, que se refere a 10%, dos valores decorrentes das prestações 

vencidas até a data da sentença (29.07.2015, p. 133), portanto valor 

compatível ao pedido do impugnante.Por outro lado nota-se que os 

cálculos apresentados pelo exequente está perfeitamente correto, eis que 

de acordo com a sentença proferida nos autos, de modo que a presente 

impugnação deve ser rejeitada totalmente.Posto isto REJEITO A 

IMPUGNAÇÃO apresentada pelo INSS, de consequência HOMOLOGO para 

que surtam seus jurídicos efeitos os cálculos apresentados pela 

EXEQUENTE a p. 140, sendo o principal no valor de R$ 5.153,41 e 

honorários advocatícios no valor de R$ 6.422,00.Sem custas e 

honorários.Após o decurso do prazo recursal, proceda a expedição dos 

respectivos Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor, nos valores 

consignados na petição de p. 140.Intimem-se e Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86570 Nr: 365-82.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MORATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 VISTOS.

 Remeta os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88541 Nr: 2427-95.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIEL FEREIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARITINS COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, 

confirmando desta forma a liminar concedida.Por fim, condeno a requerida, 

ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no 

importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Após o trânsito em julgado, cumpridas 

as formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, 

arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, 

anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108857 Nr: 3294-20.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE OLIVEIRA MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:33.611, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes para intimar as partes para se manifestarem 

acerca do retorno dos autos à este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88491 Nr: 2375-02.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - 

OAB:16.635, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selna Beatriz da Costa - 

OAB:11558-B/MT

 Posto isso, com base no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na presente Ação e improcedente o pedido contraposto, a 

fim de manter a parte requerente na posse dos 126,1410 hectares do 

imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança, confirmando a liminar 

deferida (p.75/77).Condeno a parte vencida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários sucumbenciais, que fixo no percentual de 

15% (quinze) sob o valor dado a causa.Após, o trânsito em julgado, 

intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, com as anotações 

e cautelas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83539 Nr: 3031-90.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO DELIBERALLI, MARIA ARMINDA MARQUES P 

DE LIBERALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, LEONARDO DE LIMA BARRA - OAB:MT/13.512-A, 

LEONARDO DE LIMA BARRA - OAB:13.512-A-MT, RONALDO CESÁRIO 

DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Impulsiono os autos para intimar a advogada da parte embargada para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90831 Nr: 4731-67.2013.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABIATTI E GABIATTI LTDA ( MADEREIRA PALOTINA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT, FABIA CAROLINA MORRETO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:MT/9.301, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - OAB:17809/MT

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido formulado, para DENAGAR a 

ordem vindicada.Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à digna 

Autoridade Impetrada, nos termos do artigo 11, da Lei 1533/51.Sem 

remessa necessária.Sem custas e honorários.P.R.I.C.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43713 Nr: 4021-18.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CERAMICA CENTRO NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte executada para 

que efetue o depósito da quantia remanescente, conforme indicado no 

cálculo apresentado às pp. 308/309, deduzido o valor já depositado em 

juízo (p. 305verso). Prazo: 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93820 Nr: 865-17.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL DURAU RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 711,82 

(setecentos e onze reais e oitenta e dois centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 419,60 (quatrocentos e dezenove reais e sessenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 292,22 

(duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91826 Nr: 5715-51.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92274 Nr: 6135-56.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados 

na AÇÃO REVISIONAL para: - Manter a capitalização de juros mensal, 

conforme contratado pelas partes;- Adequar a cobrança de juros 

remuneratórios ao patamar da taxa média anual de 21,63% ao ano, 

percentual cobrado no mercado à época da contratação (junho de 2010 – 

pp. 106/107) e, divulgado pelo Banco Central do Brasil, conforme tabela 

em anexo;- Afastar a cobrança das taxas e tarifas discriminadas no “item 

IX”, n° 2, 5 e 6 do contrato havido entre as partes (p. 121), ou seja, a 

importância de R$ 1.163,13 (um mil cento e sessenta e três reais e treze 

centavos). - Afastar a cobrança de comissão de permanência, eis que em 

acúmulo com os demais encargos moratórios.;- Declarar descaracterizada 

a mora;- Determinar a repetição e/ou compensação dos valores cobrados 

indevidamente, na forma simples.Considerando que a parte requerente 

decaiu em parte mínima de seus pedidos (art. 86, parágrafo único do CPC), 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, que fixo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, 

nada sendo requerido pelas partes, no prazo legal, arquivem-se o 

presente feito, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87448 Nr: 1267-35.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA, 

GENERAL MOTOR DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:304851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5.759-MT, Fabio Rivelli - OAB:19023-A, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 Posto isto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente demanda, para condenar as requeridas a substituírem o veículo 

Cruze LT, Ano/modelo 2012, Chassi 9BGPB69M0CB232713 (p. 62), sob 

pena de multa diária pelo descumprimento, que fixo no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Ademais, condeno as requeridas ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

com correção monetária pelo INPC, a partir desta data, bem como danos 

materiais no importe de R$ 5.687,46 (cinco mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e quarenta e seis centavos) com correção monetária pelo INPC, 

desde a data do desembolso.Condeno a requerida ao pagamento dos 

honorários de sucumbência ao advogado o autor, no percentual de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação e custas 

processuais.P.R.I.CCom o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41311 Nr: 1617-91.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO TURCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLODOALDO TURCATTO, Cpf: 

72783737949, Rg: 019768, contador, Telefone (65) 3549-1462. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/03/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT em face de CLODOALDO 
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TURCATTO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 000108/2010.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 7.980,24

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 95370 Nr: 389-52.2012.811.0108

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ADEMAR BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 Certidão

 Certifico, para os devidos fins que, na presente data foi realizado o 

cálculo das custas finais pela equipe de fiscalização do FUNAJURIS, 

devendo a parte condenada efetuar o pagamento de R$455,23 

(Quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), sendo o 

mesmo isento do pagamento da taxa judiciária.

O referido é verdade e dou fé.

Lucas do Rio Verde/MT, 10 de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 93458 Nr: 131-76.2011.811.0108

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALONSO AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:MT/8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206/SP

 Certidão

 Certifico, para os devidos fins que, na presente data foi realizado o 

cálculo das custas finais pela equipe de fiscalização do FUNAJURIS, 

devendo a parte condenada efetuar o pagamento de R$453,83 

(Quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), sendo o 

mesmo isento do pagamento da taxa judiciária.

O referido é verdade e dou fé.

Lucas do Rio Verde/MT, 10 de janeiro de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86360 Nr: 155-31.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI INEZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, IVANI I R 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVANI INEZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 54590523949, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

IVANI I R DE OLIVEIRA, CNPJ: 02592175000160, Inscrição Estadual: 

131825216. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de IVANI INEZ RODRIGUES DE 

OLIVEIRA e IVANI I R DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Dívida ativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20129471/2012.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.317,25

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 35246 Nr: 354-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE CASALLI FULBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA STABAUM BERNINI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEXTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 354-58.2010.811.0045 - CÓDIGO: 35246

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: HENRIQUE CASALLI FULBER

PARTE REQUERIDA: ANDREA STABAUM BERNINI-ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Andrea Stabaum Bernini-me, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Vereador Nilo Torres, Nº 751-W(shopping) 

Sala 19, Bairro: Gleba Santa Fé, Cidade: Tangará da Serra-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.500,00

FINALIDADE: Isso posto, renove-se a citação por edital, atentando-se a 

escrivania aos termos do rito de cumprimento de sentença, estabelecido 

no art. 523, do Código de Processo Civil, fazendo constar a seguinte 

determinação: Intime-se a parte devedora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido de custas, consignando, 

que caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 

1º).Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogado de 

10 % (dez por cento) (art. 523, §1º, do CPC). Certificado o não pagamento 

do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da dívida (CPC, 

art. 523, § 3º).Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova 

intimação, para que o devedor apresente nos próprios autos, sua 

impugnação, nos termos do artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

SENTENÇA: VISTOS EM CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifica-se 

que o edital de citação (p. 75/76) fora expedido nos termos de 

procedimento executório inadequado (art. 652 e ss, do CPC/73) ao 

presente feito, de modo que se faz necessário a renovação de citação 

aos termos legais pertinentes (art. 523, do CPC).Isso posto, renove-se a 

citação por edital, atentando-se a escrivania aos termos do rito de 

cumprimento de sentença, estabelecido no art. 523, do Código de 

Processo Civil, fazendo constar a seguinte determinação:Intime-se a parte 

devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido de custas, consignando, que caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º).Não ocorrendo o 

pagamento voluntário, no prazo, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e honorários de advogado de 10 % (dez por cento) (art. 

523, §1º, do CPC). Certificado o não pagamento do devido no prazo 

assinalado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quanto bastem para pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 

3º).Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que 

o devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.Cumpra-se, às providências 

necessárias.

Eu, Roseli de Fátima Pereira Gimenez-Auxiliar Judiciária, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Cristina Vargas Reis

Gestor(a) Judiciário(a)
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Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32801 Nr: 2539-06.2009.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ORGANIZADORES DA EXPOSIÇÃO 

INDUSTRIAL E COMERCIAL, ANTONIO DONIZETE CAVALARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, MARGARIDA 

APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT, VALDIR 

MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT/10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13.604-A/MT, REVEL - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte Requerida para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias dos Embargos de Declaração 

opostos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82108 Nr: 1414-95.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES IAGUELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Vistos em correição.

Proceda a escrivania a juntada de petições/documentos pendentes, 

conforme sinalização do sistema Apolo.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão retro, impulsionando os autos 

para providências, acaso se faça necessário.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34095 Nr: 3814-87.2009.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUSO & ARTUSO LTDA, ALESSANDRA 

ARTUSO, JOEL ELGER, ARLINDO ARTUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT, LEONARDO DE MATTOS - OAB:MT/14.561-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATOS ORDINATÓRIOS: NOS 

TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR O 

ADVOGADO LEONARDO DE MATTOS, OAB/MT 14561-B, PARA 

DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA 

DE BUSCA E APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14833 Nr: 721-58.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LUIZ DELEVATTI, MIGUEL 

STEFANELLO, GUIOMAR DA SILVA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB:3286/MT

 Certifico a pedido que o Dr. Abel Sguarezi buscou perante essa 

secretária realizar a carga dos presentes autos, o que restou frustado 

tendo em vista que o mesmo não foi encontrado no escaninho indicado 

pelo sistema APOLO requerendo diligências internas para localização, o 

que restou prejudicado em razão dos esforços envidados na reta final da 

correição 2017 a qual se encontra esta sexta vara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101185 Nr: 22124-68.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PRETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ROCHA PRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANA 

QUINTO - OAB:13.150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.72 . 

No prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95962 Nr: 2704-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22135-B, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:MT/3710, ISABEL JUNG - OAB:17.220, ROSENILDE DUARTE JARA 

- OAB:14987/A/MT

 SUSPENDO a realização de leilão, haja vista a necessidade de análise 

acurada da exceção de pré-executividade oposta pelo executado (pp. 

156/174), bem como diante da proximidade da data designada para o ato 

(p. 98), aliado ao exíguo prazo para a realização de todas as intimações e 

publicações necessárias nos termos do art. 887 e ss do CPC.

Comunique-se a leiloeira, após torne-me imediatamente conclusos para 

decisão.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34887 Nr: 226-38.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES VALCANAIA, SERGIO PAULO 

VALCANAIA, MARCELO VALCANAIA, SUZANA DA SILVA VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATOS ORDINATÓRIOS: NOS 

TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR A 

ADVOGADA MIRIAM DE MATOS BORGES, PARA DEVOLVER OS 

REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117173 Nr: 7922-52.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEREMIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CELIO GRANDIM SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, de fl.40/41. No 
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prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90805 Nr: 4707-39.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS, JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT, 

STELLA RENATA GABRIEL - OAB:17216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abra-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108090 Nr: 2891-51.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, FABIANA 

KROLING DE SOUZA, WESLEY DE OLIVEIRA, RITA MARIA KROHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, CAMILA 

STOFELES CECON SANTANA - OAB:16258-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.72/80 no prazo legal.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001005-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE VERISSIMO VELOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA RUTHE QUEIROZ NEGREIROS OAB - GO38882 (ADVOGADO)

AMILLA LOPES DA SILVA OAB - GO33457 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001005-04.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: DAIANE 

VERISSIMO VELOSO Inicialmente, deixo de conhecer dos embargos à 

execução protocolados no presente feito, eis que, de acordo com o artigo 

914, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, os embargos à execução 

serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos 

com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser 

declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade 

pessoal. Neste sentindo, torno sem efeito a decisão lançada no ID 

11046161 e rejeito os embargos à execução. Considerando que já 

houvera a citação válida dos executados e, até o momento, não houvera 

pagamento ou a suspensão da execução, determino que seja a exequente 

intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, requer medidas para 

impulsionamento do feito, sob pena de arquivamento. Excluam-se dos 

autos a petição de embargos bem como os documentos que o 

acompanham, notificando o embargante. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 28 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000320-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONCIANO BEZERRA MORAES (RÉU)

WELLINTON DUTRA MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000320-60.2018.8.11.0021 AUTOR: LUCILENE 

ALVES DE SOUZA Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios 

da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º 

da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), 

intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000165-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

E J GOMES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MOLINA CRUZ OAB - SP0321425A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000165-91.2017.8.11.0021 REQUERENTE: E J 

GOMES - ME Tratam-se os presentes autos de ação declaratória com 

conexão entre contratos e pedido liminar de suspensão de cobranças. 

Realizados alguns atos processuais, foi proferida decisão inicial deferindo 

a tutela provisória requerida na inicial e reconhecendo a conexão entre a 

presente ação e a ação decorrente dos autos físicos nº 99130 

(1751-54.2015.811.0021). Em seguida foi apresentada contestação em ID 

9190036. Réplica apresentada em ID 10541120. Dando seguimento, foi 

proferido despacho em ID 10808594, determinando a intimação das partes 

para indicarem as provas que pretendem produzir. Certidão de ID 

11131172 informando que as partes permaneceram inertes. É o relatório 

do necessário. Passo à decisão. Analisando os autos e o processo físico 

99130 (1751-54.2015.811.0021), entendo que a conexão entre as ações 

deve ser reconhecida. A parte autora em sua peça inicial requereu de 

forma expressa a conexão entre os contratos, no que diz respeito a 

demanda de Código 99130 (1751-54.2015.811.0021). Na decisão inicial 

proferida por este juízo restou consignando o reconhecimento da conexão 

entre a presente ação e a decorrente dos autos físicos, devendo ambas 

tramitarem simultaneamente. Desta forma, considerando que há relação de 

prejudicialidade entre as demandas, com risco de haver decisões 

conflitantes, uma vez que o processo físico código 99130 

(1751-54.2015.811.0021) foi remetido para a Comarca de Cascavel-PR, 

declino da competência para processar e julgar o presente feito, 

determinando a remessa para a Comarca de Cascavel-PR, com base no 

artigo 55, §3º do Código de Processo Civil. Intime-se e Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000946-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000946-16.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

EDVALDO VALENCA DA SILVA O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 
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principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 28 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001320-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001320-32.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI O atual Código de Processo 

Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 
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que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 28 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001315-10.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI O atual Código de Processo 

Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 
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do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 28 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001318-62.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI O atual Código de Processo 

Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 507 de 1163



razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 28 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000951-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000951-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

EDVALDO VALENCA DA SILVA O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 
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princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 28 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000953-08.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

EDVALDO VALENCA DA SILVA O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 
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do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 28 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000322-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA NASCIMENTO PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000322-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

CANDIDO DA SILVA Considerando que fora declinado pela parte autora o 

endereço atualizado do Requerido, determino a expedição de novo 

mandado de citação, o qual deverá ser cumprido no endereço indicado no 

Id n. 11953735 (Fazenda Água Preta, Rodovia 326, Km 65, estrada para 

Cocalinho-MT), consignado as demais deliberações contidas na decisão 

de fls. 9242685. Cumpra-se. Água Boa, 28 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000881-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO MARTINS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000881-21.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

CONCEICAO MARTINS DOS REIS O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 28 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001020-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEILA GALLE EBELING OAB - MT0008556A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO DE MELO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para se manifestar 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão do oficial de 

justiça - ID nº 10890949, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 108726 Nr: 1681-03.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:OAB/MT 4.198

 Código n. 108726

Vistos em correição ordinária (Portaria n. 001/2017-Gab).

 Trata-se de incidente de objeção de executividade oposta pelo MUNICIPIO 

DE COCALINHO-MT em face do exequente FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados no encarte processual.

O excepto apresentou manifestação (fls. 116/119).

 É o essencial.

 Fundamenta-se e decide-se.

 É cediço que o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se 

as questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do 

Código de Processo Civil1. Além disso, admite-se também à arguição de 

prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o 

seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o 

posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

EFEITOS DA COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A Primeira Seção, no 

julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, 

consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de 

pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que 

possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da 

ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre 

outras, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da 

Súmula 393/STJ (AgRg no AREsp 552.600/PE, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 23/09/2014).II - Agravo regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1137300/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) (Destaquei)

Como anotado na ementa do aresto acima, deve a exceção oposta 

prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

 In casu, a objeção do executado se refere à alegação em preliminar da 

extinção do processo pela falta de condição da ação, alegando que a 

certidão de dívida ativa colacionada aos autos é diversa da citada na 

petição inicial e no mérito, a nulidade do auto de infração, bem como a 

nulidade do processo administrativo que ensejou a propositura da 

presente ação, além de alegar a prescrição da multa cobrada.

Contudo, apesar de alguns pontos levantados pelo devedor a princípio 

poder ser analisado em sede de objeção de executividade, 

especificamente no caso em voga, mostra-se imprescindível a 

demonstração probatória através de prova pré-constituída, sendo que tais 

informações constam no processo administrativo tributário que não foi 

acostado pelo executado neste incidente processual, que possui cognição 

restrita.

 Dessa maneira, embora algumas matérias alegadas sejam cognoscível 

neste instrumento, a falta de prova pré-constituída de informações 

imprescindíveis que se encontram no processo administrativo impede a 

análise dos tópicos relatados.

1 – Forte nas razões acima, este Juízo REJEITA a objeção de 

executividade oposta pelo devedor, tendo em vista a inadequação da via 

eleita.

 2 – Certificada a preclusão das vias impugnativas desta decisão, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito requerendo diligências úteis ao deslinde 

deste, sob pena de arquivamento.

3 – CUMPRA-SE. INTIME-SE.

 Água Boa/MT, 23 de outubro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113659 Nr: 4532-15.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliseu Lindenmayr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, ante a inexistência de comprovação da 

qualidade de segurado especial e julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno 

o requerente no pagamento de custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, 

ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a 

parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as 

p a r t e s . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  1 5  d e  f e v e r e i r o  d e 

2018._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115776 Nr: 6024-42.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Ribeiro Pretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo REQUERIDO, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios. A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio 

processual adequado.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 118138 Nr: 940-26.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gonçalves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14.724-B, Simone Alves da Silva - OAB:OAB/TO 6835
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Alexandre Rodante 

Buissa - OAB:OAB/SP 181.949

 Vistos.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12 (doze) de abril 

de 2018, às 14h00min (MT).

Intimem-se as partes, bem como as testemunhas arroladas, para 

comparecem à solenidade designada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18983 Nr: 2146-27.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Martins de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Filho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Massaiuki Sio Junior 

- OAB:9.661-A-MT

 Vistos etc.

Cuida-se de ação proposta pelo demandante em face do demandado.

Posteriormente, a parte requerente postulou pela extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do expresso pedido da parte requerente, mister a extinção deste 

processo face à desistência.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pela autora em face do requerido, à luz do art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas a honorários pendentes.

 Após arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101643 Nr: 3182-26.2015.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Rosa Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora do inteiro 

teor do ofício do Detran deste Estado juntado às fls. 65 para as devidas 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105322 Nr: 5362-15.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gyancarlos Paglyneari Cabelho, Celina Cicilia Secco 

Cabelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vero Empreendimentos Ltda, Construtora 

Lopes Ltda, M. Garzon Eugênio Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Juveniz Jr. - 

OAB:OAB/SP 160.493

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado 

(a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá 

ser realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 

Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.Água Boa/MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113506 Nr: 4440-37.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA DOS SANTOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, 

EXTINGO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10% sobre o valor 

da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, contudo, suspendo a exigibilidade da verba acima, tendo em vista 

que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações necessárias.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95314 Nr: 4037-39.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A. - Vivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:24.214/DF, Jose Alberto Couto Maciel - OAB:513/DF

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida para se 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, tendo em vista o 

pedido de desarquivamento dos autos de fls. 222, sob pena de retorno 

dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113351 Nr: 4345-07.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agritex Comercial Agricola Ltda, Gerson Luis Garbuio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ceregatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – O Novo Código de Processo Civil passou a instigar a autocomposição, 

e que é dever do Magistrado, com o objetivo de propiciar às partes a 

solução consensual do conflito, em sintonia com o art. 3º, §3º do CPC, 

diante da probabilidade de transação quanto ao objeto litigioso, tem-se que 

a designação de audiência de conciliação para a solução do conflito é à 

medida que se impõe neste momento.

 Nesta esteira, por se tratar a demanda em que se admite composição 

entre as partes diante da disponibilidade da demanda, DESIGNA-SE 

sessão de conciliação a ser realizada no dia 08 de maio de 2018 às 

15h30min (MT) no CEJUSC, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados.

2 – INTIMEM-SE as partes através de seus advogados via DJE para o 

comparecimento à audiência de conciliação acima designada.

3 – Após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 
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conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, o que 

deverá ser certificado nos autos, remetam-se os autos CONCLUSOS para 

saneamento.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 23 de fevereiro de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101378 Nr: 3027-23.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

do(a) oficial de justiça de fls. 69, requerendo o que entender de direito 

quanto ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93147 Nr: 2456-86.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dominga de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/GO 29.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da impugnação 

apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107817 Nr: 1217-76.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113621 Nr: 4510-54.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPV, Dyego Vasconcelos Brasileiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Valério Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Ávila Vasconcelos - 

OAB:OAB/MT 18.110, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:15689 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação das partes dos laudos de 

fls. 134/135, 136/140 e 141/143 para, querendo se manifestarem no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113733 Nr: 4572-94.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosmo Monteiro Nonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do laudo pericial 

apresentado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87826 Nr: 2263-08.2013.811.0021

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Lima Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colchões Rafia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Sergio Barros Alves Lima - OAB:16.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das Custas e Taxa 

Judiciária, conforme cálculos de fls. 80, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à cobrança, via Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98368 Nr: 1289-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Cetrone

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Talvani de Lima Couto 

- OAB:7909, Eduardo Talvani de Lima Couto Filho - OAB:34516/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, tendo em vista o 

pedido de desarquivamento dos autos de fls. 62, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96555 Nr: 197-84.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Enio Callegaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Areões Ltda, Naevio Fioravante 

Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da carta 

precatória devolvida de fls. 100/105, requerendo o que entender de direito 

quanto ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 104539 Nr: 4989-81.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER J S E DIAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cell Labs Bio Diagnostica R. C da Silva - EPP, 

Banco do Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição de fls. 

156/158, requerendo o que entender de direito quanto ao prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94990 Nr: 3823-48.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Ávila de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Compra Rápida.Com Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Pires Guimaraes - 

OAB:24.293/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da carta 

precatória devolvida de fls. 49/70, requerendo o que entender de direito 

quanto ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109049 Nr: 1893-24.2016.811.0021

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Clesio Mori, Nadir Valentini Mori, Antonio Donizete 

Valentini, Nilza Guidini Valentini, Sergio Jose Santi, Ivani Loiola Santi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Aparecido Dante, Maria Madalena 

Rosa Dante, Paulo Sergio Dante, Waldirene Presa Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo da

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Costa Andrade - 

OAB:49.770/PR

 Aline Hernandes Palhares - OAB:22525-A, Mariana Amenta da Silva 

Breseguello - OAB:OAB 339.479

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98922 Nr: 1622-49.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Gross de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geny da Graça Mathias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Gross de Almeida 

- OAB:9.724/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder o recolhimento do pagamento das 

Custas e Taxa Judiciária conforme boleto de fls. 07 e 09 e juntar o 

respectivo comprovante nos autos, conforme determinado às fls. 65, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à cobrança, via Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 7221 Nr: 53-96.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 127 Nr: 197-17.1997.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO GOMES FONSECA, ANTONIO PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva 

Lopes - OAB:3675/MT, Wylerson Verano de Aquino Souza - 

OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apesar do requerimento do exequente à fl. 170, entendo que não merece 

guarida a citação editalícia do executado, isso porque o devedor, após a 

citação, não informou a mudança de seu endereço, razão pela qual reputo 

como intimado, nos termos do art. 274, parágrafo único do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe:Art. 274. Não dispondo a lei de outro 

modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes 

legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, 

se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de 

secretaria.Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas 

ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.Sendo assim, indefiro a intimação editalícia do executado acerca 

da constrição realizada nos autos (fls. 147/149), tendo em vista que ele se 

encontra presumidamente intimado de tal ato por força do mencionado art. 

274, parágrafo único do CPC. Em seguida, abra-se vista dos autos ao 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que 

entender de direito visando ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97800 Nr: 938-27.2015.811.0021

 AÇÃO: Liquidação Provisória por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Oliveira Mota, Gilva Pereira de Oliveira Mota, 

Tarzan de Castro, Geralda D`Arc Ribeiro de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Eduardo Cesar Furlanetto, José Antonio 

Adum Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Diego da Cruz Bino - 

OAB:13950/MT, José Guilherme Júnior - OAB:OAB/MT 2.615, SÍLVIO 

BEZERRA DA SILVA - OAB:10648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Saturnino Fernandes Netto - OAB:6034/PR, 

Thais Aranda Barrozo - OAB:27264/PR

 Diante do fato de que a norma do art. 313, §2º, inciso I estabelece o prazo 

mínimo de 02 (dois) meses para que o autor promova a sucessão 

processual do réu, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o 

exequente promova a regularização processual do polo passivo, sob pena 

de extinção do processo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98924 Nr: 1624-19.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceu Busanello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Referência: Autos n.º 98924 (1624-19.2015.811.0021)

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

Água Boa, 16 de fevereiro de 2018.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83279 Nr: 2122-23.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Pereira da Silva Cortez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 83279 (2122-23.2012.811.0021)

Tratam-se os presentes autos de ação previdenciária de pensão por 

morte.

Realizados alguns atos processuais, nota-se que foi proferida sentença 

de mérito às fls. 67/68. Em seguida foi apresentado recurso de apelação 

pela parte autora, sendo este julgado procedente, conforme decisão do 

acórdão apresentada às fls. 123/140.

Logo em seguida, foi apresentado embargos de declaração pelo 

requerido, sendo este acolhido com efeitos infringentes, anulando a 

sentença e determinando a remessa dos autos à vara de origem para 

adequada instrução do processo, sem prejuízo da manutenção do 

benefício.

Analisando os autos verifico que a parte autora apresentou sua 

postulação administrativa, através da carta de concessão colacionada à 

fl. 181.

Desta forma, Intimem-se as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se possuem interesse na realização de nova audiência 

instrutória. Caso as partes permaneçam inertes, este Juízo presumirá a 

desnecessidade de designação de nova audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Água Boa, 16 de fevereiro de 2018.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108743 Nr: 1693-17.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzeni Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para conceder os benefícios 

da aposentadoria por invalidez a indicada e qualificada na petição inicial, 

nos termos do artigo 42, § 1º, da Lei nº. 8.213/91, no valor de 01 (um) 

salário-mínimo mensal, bem como o abono anual previsto no artigo 40, da 

mesma lei, a partir da citação, determinando a implantação do benefício na 

folha de pagamento a partir do trânsito em julgado, e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Juros e correção monetária na forma determinada na 

fundamentação.Assim sendo, considerando que cada litigante foi, em 

parte, vencedor e vencido, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, 

§ 8º. do Código de Processo Civil.Consigno, contudo, que a exibilidade de 

cobrança de tais verbas deverá permanecer suspensa em relação a 

ambas as partes. Isso porque, trata-se a autora de beneficiária da 

gratuidade da justiça e, a requerida, por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.Tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários-mínimos, não se 

aplica ao caso o reexame necessário da sentença, conforme o artigo 496, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no  s i s tema in fo rmat i zado  APOLO/TJMT. In t imem-se  as 

p a r t e s . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  1 6  d e  f e v e r e i r o  d e 

2018._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97799 Nr: 937-42.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Oliveira Mota, Gilva Pereira de Oliveira Mota, 

Tarzan de Castro, Geralda D`Arc Ribeiro de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Eduardo Cesar Furlanetto, José Antonio 

Adum Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Diego da Cruz Bino - 

OAB:13950/MT, José Guilherme Júnior - OAB:OAB/MT 2.615, 

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763, SÍLVIO BEZERRA DA 

SILVA - OAB:10648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Saturnino Fernandes Netto - OAB:6034/PR, 

Thais Aranda Barrozo - OAB:27264/PR

 Com fundamento no art. 313, inciso I e art. 689, do Código de Processo 

Civil, determino a suspensão do processo.

Nos termos do art. 313, §2º, inciso II do CPC, intime-se o exequente para 

que, no prazo de 02 (dois) meses, promova a sucessão processual com a 

citação do espólio, de quem for seu sucessor, ou se for o caso, dos 

herdeiros, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 81206 Nr: 43-71.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Feliciana Chaves Valadares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Prado Lico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10.608/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para 

proceder o pagamento da diligência do oficial de justiça da comarca de 

Ribeirão Cascalheira para cumprimento da Carta Precatória, conforme 

solicitado no ofício de fls. 122.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103930 Nr: 4702-21.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Achilles Roberto Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza de Souza Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suely Vieira de Souza - OAB:, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 OCORRÊNCIAS

ABERTA A AUDIÊNCIA: Antes de iniciar a audiência de instrução e 

julgamento o MM. Juiz de Direito noticiou que iria proceder a gravação 

do(s) depoimento(s) de acordo com o Provimento n. 038/2007 da 

Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º e 2º do CPP, ressaltando 

que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da 

audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de digitação. As 

partes também foram advertidas da vedação da divulgação não autorizada 

dos registros fonográficos a pessoas estranhas do processo (artigo 2º, 

VI, Provimento 38/2007). Registra-se que as gravações permanecerão em 

arquivo digital em computador (servidor e no HD local) deste juízo para a 

segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, mediante 

requerimento, ao Ministério Público e aos advogados das partes, no 

endereço eletrônico cadastrado no Apolo.

O advogado da ré requereu a declaração de intempestividade do rol de 

testemunhas apresentadas pelo autor.

Por sua vez, o advogado do autor, em que pese a alegação do advogado 

do réu, pugnou pela a oitiva das testemunhas pelo Juízo.

 Em outro momento do ato, o advogado da ré contraditou a testemunha 

Wender Regino Gomes, o que foi indeferido pelo Juízo, conforme 

fundamentação em áudio/vídeo.

 O Juízo dispensou a inquirição da testemunha Leandro Oliveira da Silva.

 Além disso, pugnou pela desistência da testemunha Maria de Lourdes 

Igang, o que foi deferido por este Juízo.

 Foram inquiridas 04 (quatro) testemunhas pelo sistema de gravação 

digital. A testemunha Lucio Adalberto Motta Filho será ouvida na qualidade 

como informante pelo Juízo.

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. Diante das alegações, reconheço a intempestividade do rol apresentado 

pelo advogado do autor, no entanto, reputo necessária a inquirição de tais 

testemunhas pelo Juízo para o esclarecimento das eventuais benfeitorias 

visando ao deslinde da causa.

 Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. SAEM as partes devidamente intimadas para apresentação de 

memoriais no prazo sucessivo de 20 (vinte) dias.

3. Em seguida, CONCLUSOS para prolação de sentença.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93073 Nr: 2388-39.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Alencar Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108636 Nr: 1629-07.2016.811.0021

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Brito de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aplicação de 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA formulado pela ofendida e, por 

conseguinte, confirmo a decisão liminar, DECLARANDO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Sem custas nos termos do art. 28 caput da 

Lei n.º 11.340/06 cumulada com a Lei n.º 1.060/50. Após a juntada, e 

estando o processamento do inquérito policial já afeto a este juízo, 

determino a extração, mediante traslado, de cópia da decisão concessiva 

das medidas protetivas de urgência para os autos principais.Transitada 

esta em julgado e efetivado o traslado arquive-se os autos com as 

devidas baixas e anotações.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes e, após, não havendo 

impugnação recursal tempestiva, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52683 Nr: 2111-94.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - ABC INCO, 

LEONARDO OLIVEIRA DE FREITAS SOUZA, LUIZ GONZAGA MACIEL, 

RICARDO ARANTES GIANNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE DE ALMEIDA - 

OAB:93.536/MG

 Vistos.

Tomo ciência da Decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 

37835.2016.8.11.0000, juntado às fls. 286/289, em que conheceu o 

presente recurso e deferiu o pleito liminar.

Assim, determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

conforme decidido pelo E. Tribunal de Justiça, bem como determino o 

desbloqueio dos valores objeto da penhora, expedindo-se alvará judicial 

em favor da executada.

Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

De Guiratinga/MT para Alto Araguaia/MT, 18 de setembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91639 Nr: 628-19.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ ROCHA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 748-62.2018.811.0020 (cód. 91904).Vistos.8. Ante ao exposto, 

declino da competência para processar e julgar a presente ação, 

DETERMINANDO a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

Mineiros/GO.9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Alto Araguaia/MT, 23 de fevereiro de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91465 Nr: 527-79.2018.811.0020

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIA MARIA REZENDE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:15341-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 527-79.2018.811.0020 (cód. 91465).Vistos.11. Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para o processamento do feito em apenso aos 

autos n. 1228-11.2016.811.0020 (cód. n. 71293), determinando a remessa 

do mesmo ao juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, procedendo 

às anotações e baixas necessárias, bem como grafando nossas sinceras 

homenagens.12. INTIME-SE.13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário.Alto Araguaia/MT, 26 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91785 Nr: 690-59.2018.811.0020

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, ESPÓLIO DE 

EDSON JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 690-59.2018.811.0020 (cód. 91785).

Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente carreou ao feito 

apenas cópia de documentos pessoais e da matrícula de imóvel.

2. Nesse sentido, INTIME-SE a parte autora com o escopo de juntar aos 

autos documentos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, vez 

que os autos n. 1781-34.2011.811.0020, referidos na inicial, encontram-se 

junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (artigo 321, 

parágrafo único, do CPC/2015).

3. Aportando aos autos a referida emenda ou superado o prazo, 

FAÇAM-ME conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIAS MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76880 Nr: 4684-66.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS GASPAR DE SOUZA - 

OAB:109.108/MS

 8. Ante o exposto, DEIXO de apreciar os pedidos relativos à autorização 

para trabalho voluntário.9. Aportando aos autos novo cálculo de pena, 

DÊ-SE vista dos autos sucessivamente no prazo de 05 (cinco) dias ao 

MPE e a defesa, para que se manifestem sobre o cálculo de pena e sua 

homologação. 10. Após, FAÇAM-ME imediatamente conclusos. 11. 

INTIME-SE o Diretor da Cadeia Pública local acerca desta decisão. 12. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

27 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 85067 Nr: 4213-16.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADEILSON MINEIRO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 4. Ante o exposto, DEIXO de apreciar os pedidos relativos à autorização 

para trabalho voluntário.5. Em atenção ao ofício de ref.: 81, DETERMINO 

que a assistente social credenciada ao Fórum realize o estudo social do 

reeducando, bem como DETERMINO a realização de avaliação psicológica, 

que deverá ser efetuada pela psicóloga deste juízo, junto a Cadeia Pública 

de Alto Araguaia, fornecendo relatório no prazo de 15 (quinze) dias ao 

Diretor da Cadeia Pública local.6. Noutra banda, antes de apreciar o pedido 

de retificação do cálculo de pena apresentado pelo Ministério Público (ref.: 

65), DEFIRO o pedido da defesa de ref.: 80.7. Para tanto, OFICIE-SE ao 

Diretor da Cadeia Pública local para juntar aos autos eventuais planilhas de 

remição de pena do reeducando (art. 129, Lei n. 7.210/84), bem como 

colacionar ao feito o procedimento administrativo disciplinar em desfavor 

do reeducando, no prazo de 05 (cinco) dias. 8. Após, DETERMINO ao 

gestor judiciário que promova o cálculo de pena do reeducando 

JADEILSON MINEIRO PINHEIRO, com urgência, nos termos do artigo 5º da 

Resolução 113/2010/CNJ, decotando-se os dias remidos indicados na 

referida planilha, nos termos do artigo 126, §1º, da Lei 7.210/84.9. Em 

seguida, DÊ-SE vista ao MPE e intime-se a advogada constituída, com o 

escopo de se manifestarem acerca do novo cálculo de pena, 

sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias.10. Posteriormente, 

FAÇAM-ME conclusos.11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 27 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91596 Nr: 601-36.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERCI MANOEL DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, conforme os termos do art. 98, 

CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 5.478/1968.4. No que toca ao pedido de 

urgência, visando à exoneração do requerente no tocante ao 

adimplemento dos alimentos em favor da parte requerida, INDEFIRO o 

mencionado pleito, posto que os argumentos elencados pelo autor de que 

não possui capacidade financeira para arcar com o valor dos alimentos, e 

ainda, acerca da maioridade do requerido, dependem de dilação probatória 

para a sua comprovação, não estando presente a probabilidade do direito 

invocado, nos termos do artigo 300 do CPC/2015.6. Nos termos do artigo 

334 do CPC/2015, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de abril 

de 2018, às 12h00 (MT).7. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do CPC/2015, para que compareça(m) à audiência 

designada, acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo 

previsto no artigo 335 do CPC/2015.8. Havendo desinteresse pelo(s) 

réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC/2015). 9. 

CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).10. 

CIENTIFIQUE-SE o DPE e o MPE.11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 28 de fevereiro de 
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2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76618 Nr: 4494-06.2016.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:OAB/MT 7.030

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 28 de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 54382 Nr: 105-80.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 Vistos.

1. Considerando que a parte executada informou nos autos que se 

encontra em processo de recuperação judicial, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-95.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA ROMUALDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010353-95.2015.8.11.0020 REQUERENTE: IZAURA ROMUALDO PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. A parte requerente 

desistiu do recurso (mov. 10490916). 2. Ante ao exposto, promova o fiel 

cumprimento da sentença proferida alhures. 3. Após, certificado o trânsito 

em julgado, se nada pleiteado, ARQUIVE-SE. 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-43.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA BORGES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO OAB - MT0020129A (ADVOGADO)

GETULIO ALVES LOPES OAB - MT0012357A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO)

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO)

FLORENTINO LUIZ FERREIRA OAB - GO0011932A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010264-43.2013.8.11.0020 REQUERENTE: HELENA BORGES NUNES 

REQUERIDO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. 1. A certidão retro 

informa que os embargos são tempestivos, porém não existe nos autos 

comprovante de garantia do juízo. 2. Desta feita, com fulcro no enunciado 

do Fonaje nº 117, REJEITO, liminarmente, os embargos opostos na 

movimentação nº 11031014, em razão do Juízo não estar garantido. 3. 

INTIME-SE a parte exeqüente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar 

bens para serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção (§ 4º, do artigo 53 da Lei 9.099/95). 4. Decorrido o prazo 

acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-87.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY BERIGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010360-87.2015.8.11.0020 REQUERENTE: DORACY BERIGO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Ante ao teor da 

certidão lançada na movimentação nº 10838527, RECEBO o recurso 

protocolado no evento nº 10477213, somente no efeito devolutivo (art. 43 

da Lei 9.099/95), com a gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente 

pobre na forma da Lei. 2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecer 

resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta, ENCAMINHEM-SE estes 

autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000181-48.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DOMINGOS FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LINS DE AGUIAR OAB - PE27712 (ADVOGADO)

BRENO LINS DE AGUIAR OAB - PE27702 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000181-48.2017.8.11.0020 REQUERENTE: LUCINEIA DOMINGOS 

FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: CONSULT CENTER DO BRASIL - 
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EIRELI - EPP Vistos. 1. CERTIFIQUE-SE a tempestividade do recurso 

interposto. 2. Se tempestivo, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 

11709831, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a 

gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente pobre na forma da Lei. 3. 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 4. A seguir, com ou sem 

resposta, ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-18.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MANZALE DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONDINO RODRIGUES LIMA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT0002644A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010082-18.2017.8.11.0020 REQUERENTE: RODRIGO MANZALE DE 

MACEDO REQUERIDO: ONDINO RODRIGUES LIMA NETO Vistos. 1. Ante ao 

teor da certidão lançada na movimentação nº 11781387, RECEBO o 

recurso protocolado no evento nº 11250367, somente no efeito devolutivo 

(art. 43 da Lei 9.099/95). 2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecer 

resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta encaminhem-se estes autos, 

no prazo de 48 horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-83.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000017-83.2017.8.11.0020 REQUERENTE: REGINALDO DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada na 

movimentação nº 11812305, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 

10228798, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem 

resposta encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-16.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000015-16.2017.8.11.0020 REQUERENTE: REGINALDO DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada na 

movimentação nº 11811791, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 

10441489, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a 

gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente pobre na forma da Lei. 2. 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem 

resposta, ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 

4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010380-44.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT0012935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILSON VIEIRA DE FREITAS FAGUNDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010380-44.2016.8.11.0020 EXEQUENTE: DAMBROS ELETRICA E 

FERRAGENS LTDA - EPP EXECUTADO: EVANILSON VIEIRA DE FREITAS 

FAGUNDES Vistos EM CORREIÇÃO. 1. INTIME-SE a parte exequente, para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. 2. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-83.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HERIBERTO DE ANDRADE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGMAR CANDIDA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010110-83.2017.8.11.0020 REQUERENTE: ANTONIO HERIBERTO DE 

ANDRADE - ME REQUERIDO: MAGMAR CANDIDA ALVES DE OLIVEIRA 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-08.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HERIBERTO DE ANDRADE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIVINA BATISTA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 
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8010115-08.2017.8.11.0020 REQUERENTE: ANTONIO HERIBERTO DE 

ANDRADE - ME REQUERIDO: MARIA DIVINA BATISTA CAMPOS Vistos, 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-60.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HERIBERTO DE ANDRADE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SORAIA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010118-60.2017.8.11.0020 REQUERENTE: ANTONIO HERIBERTO DE 

ANDRADE - ME REQUERIDO: SORAIA CRISTINA DOS SANTOS Vistos, 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-90.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HERIBERTO DE ANDRADE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010116-90.2017.8.11.0020 REQUERENTE: ANTONIO HERIBERTO DE 

ANDRADE - ME REQUERIDO: CARLOS JOSE LOPES Vistos, 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O 

ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESO SELETIVO DE PSICÓLOGOS DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

EDITAL Nº. 05/2018-DF

 O Doutor João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, no uso de suas atribuições legais, torna 

público o recurso administrativo interposto pelo candidato no Processo 

Seletivo de Psicólogos da Comarca de Barra do Bugres.

1. RECURSOS INTERPOSTOS

 Candidato – Danilo Paulo dos Reis Matos – RG nº. 1173246-6 SJ/MT - 

Motivo: face a não habilitação no processo seletivo para credenciamento 

de pessoa física na área de Psicologia realizado na Comarca de Barra do 

Bugres-MT, edital com resultado provisório publicado em 21/02/2018 Diário 

de Justiça Eletrônico, edição 10202. Pedido:

"Assim, diante de tudo ora exposto, o RECORRENTE requer digne-se V. 

Exa. Conhecer as razões do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, 

culminando assim com a anulação da decisão em apreço, e que seja 

contabilizada sua pontuação referente aos documentos apresentados, 

como medida da mais transparente Justiça. Requer ainda, nesse ato a 

juntada da certidão negativa criminal de primeiro grau em nome do 

recorrente. Pede deferimento."

2. ANÁLISE DO RECURSO PELA COMISSÃO

 Considerando a interposição do recurso, intime-se os demais candidatos 

habilitados para que querendo manifestar-se acerca do recurso 

administrativo supra citado pelo candidato, no prazo de 03 (três) dias 

úteis.

Providencie a intimação dos demais candidatos via e-mail e/ou telefone.

E, para que chegue ao reconhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum de Barra do Bugres e publicado no Diário de Justiça 

Eletrônico.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direto e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54273 Nr: 478-84.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO TEGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53555 Nr: 4304-55.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA LEITE DE MORAES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, cimpulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para q 

manifestar-se sobre a certidao do senhor oficial de justiça>17/08/2017

 Certifico que em cumprimento ao mandado retro, decorrido o prazo legal 

para quitação sem manifestação nos autos, novamente me dirigi ao 

endereço às 14h30min do dia 06/03/2017, porém não localizei bens 

passíveis de penhora.

Trata-se de uma pequena residência, guarnecida apenas de móveis e 

utensílios domésticos.

Assim, devolvo o presente mandado à sua origem para posteriores 

decisões.

 O referido é verdade e dou fé.
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Barra do Bugres/MT, 08/03/2017.

 FÁBIO JOSÉ FERNANDES LIMA

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108274 Nr: 728-78.2016.811.0008

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MOREIRA, ADILSON JOSÉ SOARES, 

MILTON MANGOLD, BIANCA ALMEIDA BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a liminar para o fim de determinar que a 

autoridade coatora promova a matrícula dos impetrantes nos cursos de 

Engenharia de Alimentos e Engenharia de Produção, de acordo com a 

classificação de cada um no processo de Seleção Unificada – SISU, ainda 

que em caráter precário desta decisão. Notifique-se a autoridade coatora 

do conteúdo da petição inicial, com cópia dos documentos, para que 

preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7º, 

inciso I da Lei nº 12.016/2009.Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante o artigo 7º, inciso II da Lei nº 12.016/2009.Após, Abra-se vista 

ao Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias, como determina o artigo 

12 da Lei nº 12.016/2009.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO. Cumpridas as determinações, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87265 Nr: 3056-83.2013.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCINELIA CRUZ DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA SOUZA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

AUTOS N.º 3056-83.2013.811.0008 – código 87265

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARCINELIA CRUZ DE JESUS

PARTE REQUERIDA: LUIZA SOUZA DA CRUZ

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/07/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 678,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Terceiros e Interessados, para que possam 

tomar conhecimento dos termos da r. sentença proferida nos autos em 

sua parte final a seguir transcrita.

 SENTENÇA: (...) Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos 

constam, com fundamento no artigo 1.767 e seguintes do Código Civil e 

artigo 1.177 e seguintes do Código Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO de LUIZA SOUZA 

DA CRUZ, já qualificada nos autos. Com fundamento no art. 1.775, do 

Código Civil, nomeio-lhe curadora, a senhora Marcinelia Cruz de Jesus, já 

devidamente qualificada nos autos, dispensado-a da especialização de 

hipoteca legal, nos termos do art. 1.190, do CPC. Inscreva-se o presente 

no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto 

nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). 

Publique-se pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, observado o disposto no art. 1.184, do CPC. 

Registre-se. Intime-se. Isento de custas e despesas processuais. Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se.

Eu, Maria Aparecida de Souza, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Girley Cândida Ferreira

Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47439 Nr: 3605-98.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE QUIRINO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT. 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista a manifestação de fl. 178 e, considerando que há nos 

autos a tabela FIPE do automóvel (fl. 166), INTIME-SE o exequente para 

manifestar em 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito.

 Com a manifestação, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 20 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88034 Nr: 3803-33.2013.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA PEREIRA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO PEREIRA DE SOUZA, FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Execução proposta por JOANA PEREIRA 

FRANCISCO em face de JULIANO PEREIRA DE SOUZ, MUNICIPIO DE NOVA 

OLÍMPIA e ESTADO DE MATO GROSSO.

 As folhas 85 compareceu a Defensoria Pública pugnando pela 

desistência da ação com a consequente extinção e arquivamento.

 Com vista dos autos, o representante do Ministério Público nada 

manifestou (fls.86v).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que defiro a gratuidade.

 Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82378 Nr: 4084-23.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITO JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na presente 

ação proposta por BANCO HONDA S/A. em desfavor de CARMELITO 

JESUS DOS SANTOS para restabelecer a vigência da liminar concedida 

nos autos fls. 28/30 e consolidar o domínio e a posse plenos do bem 

alienado: motocicleta da marca Honda, modelo CG 125 FAN ES, chassi n. 

9C2JC4120BR520059, ano de fabricação 2010 e modelo 2011, cor preta, 

placa NJP1791, renavam 284044857, sendo facultada a venda pela 

instituição financeira, devendo, em tal caso, aplicar o preço da venda no 

pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar à parte 

requerida o saldo apurado, se houver. Por consequência, resolvo o mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Perlo 

princípio da causalidade, condeno a parte Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, face à natureza e 

simplicidade da causa, também do trabalho, zelo e diligência do 

profissional (art. 85, § 2º III e IV, do CPC). A exigibilidade, contudo, fica 

suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte requerida, 

que ora defiro (art. 98, § 1º do CPC). Cumpram-se as disposições 

pertinentes ao Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aplicável à espécie. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 21 de 

fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51936 Nr: 2686-75.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril de 

2018, às 17h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109995 Nr: 1720-39.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE CORREIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de concessão de Benefício Assistencial, intentada por 

ROQUE CORREIA DA COSTA em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

 Intimado o advogado da parte requerente para dar prosseguimento ao 

feito, o mesmo manteve-se inerte (p.59), razão pela qual, foi o autor 

intimado pessoalmente para dar andamento no presente feito, 

mantendo-se, da mesma forma, inerte (p. 64/65).

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta a falta no prazo de 05 (cinco) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que o requerente foi devidamente 

intimado pessoalmente, deixando o prazo para dar prosseguimento ao 

feito transcorrer sem nenhum manifestação.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por ROQUE CORREIA DA COSTA em face 

de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Barra do Bugres, 27 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125802 Nr: 4091-39.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com solução de seu 

mérito, nos termo do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento de eventuais custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Barra do Bugres - 

(MT) 15 de fevereiro de 2017. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87933 Nr: 3713-25.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20

Citando:Executados(as): Maurini da Silva Cruz Filiação: Jovanil da Silva 

Cruz e de Maria Berenice da Silva Cruz, brasileiro(a), convivente, lavrador, 

Endereço: Rua Real, 610, Bairro: Maracanã, Cidade: Barra do Bugres-MT

Valor a ser pago:825,05 (oitocentos e vinte e cinco reais e cinco 

centavos)

Nome e Cargo do digitador:Maria Ap. de Souza - Auxiliar Judiciário

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 25966 Nr: 2255-17.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUZENI ZUZA DOS SANTOS BARBALHO, VENICIO 

ZUZA DOS SANTOS, JOSEMIR ZUZA DOS SANTOS, MARIA NATALÍCIA 

ZUZA DOS SANTOS, MARIA CELIA ZUZA DOS SANTOS, MARIA LUCIA 

DOS SANTOS LIMA, JOSE NILTON ZUZA DOS SANTOS, EVANI MARIA 

ZUZA DOS SANTOS LIMA, ADEMIR ZUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - OAB:, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária movida por MARIA CECILIA DOS SANTOS 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Comprovou-se, nestes autos, com a produção da pertinente certidão de 

óbito, a ocorrência do falecimento da parte autora.

Assim, falecido o autor no curso da lide, o processo deve prosseguir com 

a habilitação de seus herdeiros (RT 483/129). É nulo o processo no qual 

não foi dada oportunidade à sucessão da parte falecida no curso da ação 

(RT 508/202).

Isto posto, DEFIRO o processamento da habilitação dos herdeiros Auzeni 

Zuza dos Santos Barbalho, Venicio Zuza dos Santos, Maria Natalicia Zuza 

dos Santos, Josemir Zuza dos Santos, Maria Celia Zuza dos Santos, Maria 

Lucia dos Santos Lima, Evani Maria Zuza dos Santos Lima, Jose Nilton 

Zuza dos Santos e Ademir Zuza de Oliveira, conforme peticionado às fls. 

196/197 dos autos.

Nos termos do art. 690, do Código de Processo Civil, CITE-SE o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para se pronunciar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133008 Nr: 304-65.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA CLEISLA DA COSTA SILVA, GEOVANE DE 

ELISBÃO FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual Com Partilha de Bens proposta 

por LARISSA CLEISLA DA COSTA SILVA e GEOVANE DE ELISBÃO 

FRANCISCO, ambos qualificados nos autos.

Narra na exordial que as partes se casaram na data de 04/11/2016, sob o 

regime de comunhão parcial de bens, porém, o casal não tem mais 

interesse em conviverem e manterem a relação. Com isso, buscam a 

dissolução do casamento pelo divórcio.

A inicial veio acompanhada dos documentos, fls. 10/20.

Vieram os autos conclusos.

É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A homologação do presente acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito, e, razão pela qual, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido 

acordo, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta sentença.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

formulado pelas partes de fls. 05/09.

Após o trânsito em julgado e devidamente certificado, EXPEÇA-SE 

Mandado de Averbação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente para a devida averbação.

Deverá o Cartório de Registro Civil que expedir a averbação, encaminhar 

cópia do referido registro já lavrado para que seja juntado nos autos.

Sem custas, eis que DEFIRO a gratuidade da justiça.

Após tudo cumprido e devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres - MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47081 Nr: 3247-36.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária movida por JONAS DA GAMA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Comprovou-se, nestes autos, com a produção da pertinente certidão de 

óbito, a ocorrência do falecimento da parte autora.

Assim, falecido o autor no curso da lide, o processo deve prosseguir com 

a habilitação de seus herdeiros (RT 483/129). É nulo o processo no qual 

não foi dada oportunidade à sucessão da parte falecida no curso da ação 

(RT 508/202).

Isto posto, DEFIRO o processamento da habilitação dos herdeiros Nelson 

da Gama e Rosangela da Gama, conforme peticionado às fls. 110 dos 

autos.

Nos termos do art. 690, do Código de Processo Civil, CITE-SE o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para se pronunciar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 11440 Nr: 1423-86.2003.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCS FOSFATOS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO VOINICKS -ME, PAULO 

SERGIO VOINICHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA - 

OAB:56710/SP, CLEBER JUNIOR STIEGEMEIR - OAB:12.198-B, FLAVIO 

MULLER - OAB:5.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 Vistos etc.

I. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento da execução, sob pena de 

extinção (art. 485, incisos II e III, do CPC).

 II. Em não havendo manifestação no prazo assinalado, nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE pessoalmente a 

exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento da execução, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito (art. 485, incisos II e II c/c § 1º do CPC).

 III. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação e de tudo 

certificado nos autos, conclusos para deliberação.

 IV. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 20 de fevereiro de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 45874 Nr: 2042-69.2010.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, intentada por BANCO FINASA 

BMC S/A em face de PAULO GERALDO DA SILVA.

 Intimado o advogado da parte requerente para dar prosseguimento ao 

feito, o mesmo manteve-se inerte (p.53), razão pela qual, foi o autor 

intimado pessoalmente para dar andamento no presente feito, 

mantendo-se, da mesma forma, inerte (p. 57v).

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta a falta no prazo de 05 (cinco) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que a requerente foi devidamente 

intimada pessoalmente, deixando o prazo para dar prosseguimento ao 

feito transcorrer sem nenhum manifestação.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por EDSON DE SOUZA em face de 

CORBINIANO JOSÉ DOS SANTOS.

 Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Barra do Bugres, 20 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84772 Nr: 883-86.2013.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERNANDES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALESSANDRO FERNANDES DE 

ARAUJO, FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, FAZENDA PUBLICA DO 

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Execução proposta por APARECIDA FERNANDA 

ARAUJO em face de PEDRO ALESSANDRO FERNANDES DE ARAUJO, 

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES e ESTADO DE MATO GROSSO.

 As folhas 132 compareceu a Defensoria Pública pugnando pela 

desistência da ação com a consequente extinção e arquivamento.

 Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou 

favorável ao pedido de desistência (fls.134).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que defiro a gratuidade.

 Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122912 Nr: 2556-75.2017.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA REGINA MACIEL SUGUIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALVES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21.941-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Interdição, proposta por APARECIDA REGINA 

MACIEL SUGUIMOTO em face de ROBERTO ALVES MACIEL, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Instado a se manifestar, o patrono da parte autora requereu a extinção do 

feito, em razão do falecimento do requerido Roberto Alves Maciel, juntando 

aos autos referida certidão de óbito (fls.53/54).

É o breve relato.

Vieram-me conclusos.

 Decido.

Tendo em vista informação do falecimento da parte requerida tem-se que a 

extinção do processo sem resolução do mérito é impositivo.

Destarte, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IX do Novo 

Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48776 Nr: 503-34.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH CARDOSO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por RUTH CARDOSO 

ROCHA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução à p. 140, determinou-se a intimação do executado 

para, querendo, impugnar.

À p. 140v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de p. 138.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados à p. 138, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos artigos 

487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 
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artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de p. 

138, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46878 Nr: 3044-74.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIA JOANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARCILIA JOANA DA 

SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução à p. 186, determinou-se a intimação do executado 

para, querendo, impugnar.

À p. 189v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de p. 185.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados à p. 185, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos artigos 

487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de p. 

185, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123189 Nr: 2713-48.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício 

proposta por VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 As folhas 55 compareceu a patrona da parte autora pugnando pela 

desistência da ação com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 43.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133274 Nr: 485-66.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE SOUSA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia ré para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183, do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC).Havendo na contestação 

qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.Tramita-se a ação com prioridade em face da parte autora ter 

idade superior a 60 (sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do 

CPC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 20 de 

fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81317 Nr: 2989-55.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO SIMÃO PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

proposta por EMÍLIO SIMIÃO PONCE em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

 Às folhas 107 compareceu a o patrono da parte autora pugnando pela 

desistência da ação com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 23.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 20560 Nr: 1066-38.2005.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUXINTELL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Souza Lima Neto - 

OAB:SP-231.610, Murillo Rodrigues Onesti - OAB:SP-237.139

 Vistos etc. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e a 

Resolução STJ 08/2008. Ressalte-se que embora o crédito tributário 

consubstanciado nas certidões de dívida ativa objeto da execução, o 

contribuinte exerceu o direito de defesa no processo administrativo fiscal 

no ano de 2004, não havendo, portanto, falar em prescrição ou mesmo 

decadência do crédito tributário, porquanto não vislumbro nenhuma das 

hipóteses dos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional – CTN. 

Logo, rejeito a exceção de pré-executividade, por não vislumbrar a 

presença de nenhuma hipótese capaz de levar à declaração de 

inexigibilidade do crédito tributário. Prossiga-se a execução fiscal. 

Intimem-se. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – 

(MT), 20 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133532 Nr: 666-67.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINDA PRATES CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia ré para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183, do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação 

qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 21 

de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133531 Nr: 665-82.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia ré para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183, do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação 

qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 21 

de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111801 Nr: 2787-39.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA GOMES DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 490, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na presente Ação 

Previdenciária intentada por ROSA MARIA GOMES DA SILVA LIMA contra 

o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e, por conseguinte, CONDENO 

a Autarquia a conceder ao autor o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, a partir 

da sua cessação em 26/03/2015.As parcelas vencidas deverão ser 

corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da 

citação e observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

(RE) 870947, cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).No que tange quanto ao 

pagamento de custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da 

Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

CONDENO ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir 

sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos 

termos do § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 

111 do STJ.Tendo em vista que a condenação não excede a 1000 (um mil) 

salários mínimos, deixo de remeter os autos à instância superior para 

reexame necessário, consoante artigo art. 496, § 3º, inc. I do Código de 

Processo Civil.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Decorrido o prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102619 Nr: 3259-74.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNCO MÓVEIS E UTILIDADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c cm pedido de danos 

morais e materiais proposta por LUIZ GALDINO DA SILVA em desfavor de 

NONO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES e, por consequência, revogo a 

liminar de fls. 29/32. De outro lado, condeno o autor ao pagamento da 

multa de 2% do valor da causa e eventuais prejuízos que o requerido 

tenha sofrido.E resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação (art. 85, § 2º do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa em 

razão da gratuidade de justiça que ora defiro-lhe (art. 98, § 3º, do CPC). 

Cumpram-se as demais disposições pertinentes ao Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no que for 

aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres 

– (MT), 21 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44830 Nr: 1049-26.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA SANTIAGO BASTISTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito do 
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processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação ajuizada por 

TEREZINHA SANTIAGO BATISTIN em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.Sucumbente, CONDENO a Autora no pagamento 

das custas e despesas processuais, se houver, e no pagamento dos 

honorários advocatícios dos Procuradores do Réu, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa. Contudo, observados, quanto à exigibilidade, os termos 

do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Barra do Bugres – (MT), 21 de fevereiro de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105376 Nr: 5087-08.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTINALVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de indenização a 

título de danos morais proposta por RUTINALVA PINHEIRO em desfavor de 

CLARO S/A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas 

e despesas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), em razão do valor irrisório atribuído à causa. 

Cumpram-se as disposições pertinentes ao Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres – (MT), 20 de fevereiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 22558 Nr: 2335-15.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA FRANCISCA DE MELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada observando 

as informações para transferência informada às folhas 170.

 Após, certificado o transito em julgada da sentença de folhas 155 e nada 

mais requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do bugres/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111842 Nr: 2806-45.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:/MT 14.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito do 

processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação ajuizada por JOSÉ 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.Sucumbente, condeno a Autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e no pagamento dos honorários 

advocatícios dos Procuradores do Réu, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa. Contudo, observados, quanto à exigibilidade, os termos do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105750 Nr: 5326-12.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTO DOS REIS MANDINGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCA DE ARAUJO 

MARQUES - OAB:MT 2.661

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestarse 

sobre o laudo pericial em 10 (dez) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97734 Nr: 275-20.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO PELACHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Repetição de Indébito c/c indenização por danos 

materiais e morais proposta por EUGÊNIO PELACHIM em desfavor de 

BANCO PANAMERICANO S/A., para condenar o requerido ao pagamento 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos 

morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta 

sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros 

de mora, desde a data em que o veículo foi apreendido, no percentual de 

1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). Por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil.Levando em conta a 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), para 

cada, assim como, cada parte pagará o percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação em honorários 

advocatícios à parte adversa.Cumpram-se as demais disposições 

pertinentes ao Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 21 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 22609 Nr: 2327-38.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAURA LUIZA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada observando 

as informações para transferência informada às folhas 224.

 Após, considerando o transito em julgado da execução certificado às 

folhas 219 e nada mais requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, procedendo 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Barra do bugres/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109619 Nr: 1499-56.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAIR MARMOL DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por DINAIR MARMOL DE MELO nos autos da presente ação 

que move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87302 Nr: 3095-80.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO IZEQUIEL MOLINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO MATO GROSSO - DETRAN - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - OAB:13920

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 

ARNALDO ISEQUIEL MOLINARI na ação de Obrigação de Fazer c/c 

Inexigibilidade e tutela de urgência proposta em desfavor de 

DEPARTAMENTO ESTADIAL DE TRÂNSITO DE MATRO GRSSO, para o fim 

de tornar definitiva a liminar concedida às fls. 32/33; e, por consequência, 

extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Isento o Requerido do pagamento das 

custas processuais, uma vez que as pessoas jurídicas de direito pública e 

autarquias, como é o caso do DETRAN, gozam desta isenção. Condeno o 

Requeiro em honorários advocatícios, levando em consideração o critério 

da razoabilidade e a simplicidade da causa, o grau de zelo do profissional, 

o lugar da prestação de serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC), fixo em 

10% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Cumpram-se as 

disposições pertinentes do Código de Normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 21 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124225 Nr: 3341-37.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria ao autor, na qualidade de segurado especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para início do pagamento do benefício, fixo a 

data do indeferimento administrativo ocorrido em 10/05/2017 (pág. 25). 

Diante do requerimento feito na exordial, bem como na presente audiência, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário ao autor, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela.Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 

406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de cálculos 

da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100627 Nr: 5724-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE SEGURO 

OBRIGATORIO - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por AILTON CORSI JÚNIOR na ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., para condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), já descontados 

os valores pagos na via administrativa, e julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Por consequência, condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, levando em consideração 

o critério da razoabilidade e a simplicidade da causa, o grau de zelo do 

profissional, o lugar da prestação de serviço, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §§ 2º e 8º do 

CPC), fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido 

na causa. Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 

espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 21 

de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88439 Nr: 4201-77.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA 

OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 6.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO PACIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança proposta por RODRIGO DE JESUS 

RODRIGUES DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA, 

para condenar o requerido ao pagamento de férias e férias acrescidas de 

1/3 constitucional, bem como 13º salário ainda que proporcional referente 

ao período 17-08-2009 a 19-03-2010 e 15-07-2010 a 28-02-2011, e julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. O valor do crédito, na fase de 

cumprimento de sentença, deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo IPCA-E, com respaldo na jurisprudência do C. STJ, desde o 

inadimplemento, mais juros de mora, a partir da citação.Nessa fase 
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execução, deverá ser observada a incidência de juros de mora: (i) 

aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a publicação da Medida 

Provisória n. 2.180-35, de 24/08/2001, que acresceu o artigo 1º-F à Lei n. 

9.494/1997; (ii) Aplica-se a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir 

de 24/08/2001, data da publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, 

inclusive após o advento da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao 

artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997. Pelo princípio da causalidade, condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa (artigo 85, § 

2º, III e IV do CPC). Isento a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais. Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres 

– (MT), 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94126 Nr: 3762-32.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZIMAR NEVES DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL EDITORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGEL GARCIA PINHEIRO DA 

COSTA - OAB:20449 O

 SENTENÇA

 Vistos etc.

 I. Relatório.

 DEUZIMAR NEVES DA SILVA – ME e FRANCISCO RIVELINO FRANCO 

propuseram Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c 

pedido de indenização e tutela de urgência em desfavor de MUNDIAL 

EDITORA LTDA., consistente na concessão de tutela de urgência para o 

fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes que tenha 

relação com a inscrição do nome dos autores no cadastro de restrição ao 

crédito; e, ao final, julgar procedente a pretensão para o fim de confirmar a 

liminar concedida.

 Alegaram que no dia 20 de março de 2014 foram surpreendidos com a 

informação de sua instituição bancária que os autores não poderia 

renovar o limite de crédito, tendo em vista a existência de duas 

pendências financeiras desde 15-11-2013, cada uma valor de R$ 285,00 

(duzentos e oitenta e cinco reais).

 Dessa forma, em vista das informações a requerida informou-lhes que o 

débito se referia a aquisição de livros efetuada por uma senhora 

supostamente identificada como mãe do proprietário da empresa, na qual 

afirmou ter autorização para efetuar o negócio utilizando o CNPJ do autor.

 Alegam, contudo, que ninguém possui autorização para efetuar compras 

em nome da empresa, com exceção de seu sócio Francisco Rivelino 

Franco, o qual respondia pela empresa, e que não podem ser 

responsabilizados por débitos contraídos por pessoas não autorizadas.

 Informaram, por outro lado, que o débito que gerou a negativação no 

cadastro de devedores não diz respeito ao ramo de atividade explorada 

pela empresa. E, por outro lado, todos os esforços perante à requerida na 

tentativa de solucionar a questão foram inúteis de modo que a requerida 

persistiu com as cobranças na tentativa de receber o valor da dívida; e 

que a requerida sequer compareceu na audiência realizada nas 

dependências do órgão de proteção à defesa do consumidor.

 Dessa forma, defenderam que em razão da conduta da requerida 

sofreram danos de ordem moral e material, uma vez que a empresa teve 

sua margem de lucro para as atividades de locação reduzida, sobretudo 

porque deixou de alugar veículo da empresa em razão de restrição em seu 

nome no Serasa. Citou com exemplo a empresa Amorin & Silveira Ltda. 

que presta serviços para o Município de Diamantino na qual pretendia 

alugar o caminhão da empresa requerida, mas deixou de alugar em razão 

da restrição no CNPJ, cujo valor do contrato seria de R$ 9.500,00 (nove mil 

e quinhentos reais) e durante 12 (doze) meses totalizaria a quantia de R$ 

114.000,00 (cento e quatorze mil reais). Dessa forma, deixou de assinar 

contrato no que iria render-lhe R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e 

seiscentos reais).

 Ao final, requereram a procedência dos pedidos.

 A tutela antecipada foi concedida (fls. 47/49), consistente na 

determinação de exclusão do nome da empresa autora do cadastro de 

devedores, assim como a suspensão de cobranças referentes aos 

contratos n. 1323329 e 1325181, totalizando o débito de R$ 570,00 

(quinhentos e setenta reais), sob pena de multa em razão do 

descumprimento da decisão judicial.

 Citada, a requerida apresentou contestação (fls. 55/73), alegando, em 

síntese, que através de contato telefônico as Senhoras Lucinete Rosa da 

Silva e Elisete Rosa da Silva decidiram adquirir uma coleção de livros 

“Beleza e Estética”, tendo sido informadas a respeito das características 

do produto, condições de pagamento e o valor de R$ 950,00 (novecentos 

e cinquenta reais) para pagamento em 10 (dez) parcelas, cujo negócio foi 

concretizado de forma verbal.

 Informou, contudo, que em razão de a compra não ter sido realizada em 

nome das adquirentes porque estavam com restrição no nome, o autor de 

bom grado forneceu os seus dados para a efetivação da compra, 

tornando-se avalista e, dessa forma, avocou para si toda obrigação 

referente à compra que estava sendo realizada, comprometendo-se com o 

pagamento dos valores. Contudo, as Senhoras Elisete e Lucinete se 

arrependeram da compra realizada, mas exerceram o arrependimento 

posterior ao prazo tal para esse direito. Assim, a requerida exerceu o seu 

direito de negativar o nome do autor no cadastro de devedores.

 Por outro lado, defendeu que as circunstancias do caso não 

ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, não sendo passíveis de 

serem indenizadas. Da mesma, quanto ao pedido de indenização a título de 

lucros cessantes argumentou que os autores não comprovaram nos autos 

de modo ser incabível o acolhimento do pedido nesse ponto.

 Ao final, apresentou pedido contraposto consistente na cobrança das 20 

(vinte) parcelas vencidas cada uma no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco 

reais), e finalizou requerendo a improcedência dos pedidos.

 Réplica à contestação (fls. 89/83), e ao pedido contraposto (fl. 84/85).

 Os autos vieram conclusos, sendo de tudo quanto deles consta, um 

breve relatório.

 II. Fundamentação.

 O feito comporta pronto julgamento, afigurando desnecessária a 

designação de audiência ou a produção de outros subsídios probatórios, 

tendo incidência na espécie, a regra do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Aduz, inicial, os autores desconhecer a origem do débito que gerou a 

negativação do nome da parte autora no cadastro de devedores, 

proveniente de aquisição de produto comercializado pela requerida e que 

por tal circunstância trouxe-lhe prejuízos de ordem moral e material, uma 

vez que deixou de alugar veículo de sua propriedade e teve a margem de 

seu crédito reduzida pelo Banco.

 A requerida, por sua vez, afirmou que mediante contrato verbal vendeu 

livros para as Senhoras Lucinete Rosa da Silva e Elisete Rosa Silva 

coleção de livros “Beleza e Estética”, as quais foram informadas sobre 

todas as características da compra e do produto, cujo pagamento ficou 

ajustado em 10 (dez) parcelas de R$ 95,00 (noventa e cinco reais). 

Contudo, como a compra não pôde ser realizada diretamente para essas 

senhoras, o autor emprestou o CNPJ da empresa para a concretização da 

compra, assumindo a posição de avalista das adquirentes, e assumiram o 

ônus do inadimplemento.

 Em que pese às informações trazidas pela requerida, não há nos autos 

prova de que o autor tenha fornecido dados seus ou de sua empresa para 

a concretização da compra ou que tenha aceitado ser avalista da compra, 

até porque como argumentado pela ré a venda deu-se mediante contrato 

verbal, o que torna difícil a comprovação desses fatos.

 Com efeito, não há nenhuma prova nos autos que corrobore as 

informações da requerida. Da mesma forma, a requerida não comprovou 

relação comercial com a empresa autora, e não havendo comprovação de 

relação comercial entre as partes, torna-se indevida a cobrança de 

valores por obrigações assumidas por terceiros sem o consentimento da 

outra parte.

 A decisão que antecipou os efeitos da tutela inverteu o ônus da prova a 

favor dos autores. Porém, a parte requerida não se desincumbiu do ônus 

do que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código 

Processo.

 Há de se ressaltar que a requerida afirmou que os produtos foram 

adquiridos por terceiros, as quais, como defendido pela parte autora, não 

tinham autorização para aquisição de produtos em nome da empresa de 

modo que decorre daí a procedência dos pedidos de declaração de 

inexigibilidade do débito e de indenização a título de danos morais, 

pressupondo, estes, a ocorrência de ato ilícito, demonstrado nos autos.
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 A mera inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes 

já demonstra a existência de dano moral. Violado um dos direitos da 

personalidade consistente na honra da pessoa.

 Com efeito, a inscrição indevida do nome da parte autora no cadastro de 

inadimplente de restrição ao crédito ultrapassou o mero dissabor, ante a 

ausência de provas de que a requerente tivesse contratado o serviço; e, 

ainda, efetuou a inserção da dívida no cadastro de inadimplentes, sem ao 

menos ter notificado a suposta devedora/autora sobre o suposto débito, o 

que demonstra a ausência de diligência e boa-fé por parte da requerida.

 No tocante aos danos morais, há remansoso entendimento jurisprudencial 

no sentido de que a indevida negativação do nome de quem sofre prejuízo 

por cobrança indevida de títulos enseja prejuízo extrapatrimonial, cuja 

caracterização dispensa a prova, pois decorre do próprio fato (dano in re 

ipsa). Do simples protesto no cadastro de inadimplentes e restrições 

decorrentes ao nome do suposto devedor decorrem os danos ao seu 

nome, à sua reputação, à sua imagem.

Relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil/2002) e, de 

outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter 

punitivo ao ofensor.

Sopesando a gravidade da lesão, a gravidade do comportamento da parte 

ré, seu potencial econômico, e objetivando atribuir à indenização não 

apenas caráter sancionatório, mas também pedagógico, de exemplaridade, 

arbitro a indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais).

 Por outro lado, em relação ao suposto dano material/lucro cessante não 

há prova nos autos a seu respeito de modo que deverá ser indeferido 

nesse ponto.

Por fim, uma vez reconhecida à inexigibilidade do débito, por 

consequência, resta prejudicada a análise do pedido contraposto. Além 

disso, há de ser ressaltado que a ação foi proposta sob a vigência do 

Código de Processo Civil anterior/1973 de modo que não seria cabível 

esse pedido, na via escolhida.

 III. Dispositivo.

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c cm pedido 

de danos morais e materiais proposta por DEUZIMAR NEVES DA SILVA – 

ME e FRANCISCO RIVELINO FRANCO em desfavor de MUNDIAL EDITORA 

LTDA., para o fim de; (i) tornar definitiva a liminar concedida às fls. 47/49; 

(ii) declarar a inexistência de negócio jurídico entre as partes e; (iii) 

condenar a pare requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de compensação pelos danos morais, sobre o qual deverá incidir 

correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), 

aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora desde a citação, no 

percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). Por 

consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos 

dos artigos 487, I e 490 do Código de Processo Civil.

 Pelo princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

 Cumpram-se as demais disposições pertinentes ao Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no que for 

aplicável à espécie.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres – (MT), 21 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133633 Nr: 730-77.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia ré para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183, do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação 

qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 21 

de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33820 Nr: 236-67.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CORDEIRO UCHOA 

FLORENCIO - OAB:

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada observando 

as informações para transferência informada às folhas 140.

 Após, considerando o transito em julgado da execução certificado às 

folhas 134 e nada mais requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, procedendo 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do bugres/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82736 Nr: 4463-61.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GONÇALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor para 

condenar a ré INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO SEGURO SOCIAL - INSS ao 

pagamento em favor de MARIA APARECIDA GONÇALVES BATISTA, do 

benefício previdenciário aposentadoria por idade rural, desde a data da 

citação (15.01.2013 - fl. 22-v), conforme o entendimento do STJ, 

observando prazo prescricional de cinco anos.As parcelas vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a 

partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Por 

conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito nos termos do 

artigo 487, inc. I, do CPC.Sem condenação em custas, em face da isenção 

da ré, que responderá, em razão da sucumbência, pelos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, do CPC, considerando-se 

como tal a soma das prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do 

STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que 

o valor da condenação não deverá superar 1.000 (um mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC)Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106794 Nr: 5992-13.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Consequentemente EXTINGO o processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno as autoras ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que 

neste momento lhe concedo.Oportunamente, após o trânsito em julgado da 

presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86657 Nr: 2463-54.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATALIS MENDES PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, a fim de 

CONCEDER à parte autora APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos 

do art. 33, da Lei 8213/91, que deverá ser pago mensalmente pelo instituto 

réu, desde o cancelamento do primeiro auxílio doença em 09.02.2010, tal 

como postulado na petição inicial, descontando-se os valores pagos 

administrativamente, a título de auxílio-doença.As parcelas vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a 

partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).No 

que tange ao pagamento de custas, despesas processuais, compreendo 

a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento das custa processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001. CONDENO a Autarquia ao pagamento dos Honorários 

Advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código de 

Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ.Sentença não sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá 

superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133560 Nr: 681-36.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY MARQUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia ré para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183, do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação 

qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 21 

de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129840 Nr: 6444-52.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMP, PHPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS COM TUTELA ANTECIPADA 

movida pelo menor PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, 

representado por sua genitora RODANIM MEDIÃ PEREIRA em face de 

CLEITON ANDRADE DA COSTA DE OLIVEIRA.DESIGNO o dia 18/04/2018, 

às 15h: 30min, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT, para audiência de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.INTIME-SE a 

parte autora pessoalmente, tendo em vista que a mesma é assistida pela 

Defensoria Pública, e CITE-SE o réu, com antecedência de pelo menos 20 

(vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). No ato da citação deverá o Réu 

informar da impossibilidade financeira de contratação de advogado, caso 

em que deverá informar ao Sr. Oficial de Justiça da impossibilidade de 

contratação...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124979 Nr: 3725-97.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA MIRANDA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para início do pagamento do benefício, fixo a 

data do indeferimento administrativo ocorrido em 24/05/2017 (pág. 61). 

Diante do requerimento feito na exordial, bem como na presente audiência, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário ao autor, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela, quais sejam: (i) prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme fundamentação da 

sentença, e de (ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caracterizado em face da natureza alimentar do benefício.Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87882 Nr: 3660-44.2013.811.0008

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO PELACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT-8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

presente ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

PANAMERICANO S/A. em desfavor de EUGÊNIO PELACHIM, para revogar 

a liminar concedida às fls. 28/29, e julgo o mérito da causa com 

fundamento no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.Por 

consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, face à natureza e 

simplicidade da causa, também do trabalho, zelo e diligência do 

profissional (art. 85, § 2º III e IV, do CPC). Cumpram-se as disposições 

pertinentes ao Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aplicável à espécie. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 21 de 

fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48088 Nr: 4247-71.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DUARTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar -se 

sobre a certidao do senhor Oficial de Justiça: Eu, Clemair Felippe, certifico 

e dou fé que, DEIXEI de CITAR o polo passivo ADRIANO DUARTE 

FERREIRA face não mais residir no local indicado no mandado, segundo 

informações da Srª Luciene Vaz, moradora do imóvel, e ex esposa do polo 

passivo. Segundo esta senhora, ela está separada do polo passivo há 

aproximadamente 07 (sete) anos, e que o mesmo estaria residindo em 

Sonora/MS, e que não sabe informar o endereço, ou numero de telefone.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89732 Nr: 101-45.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

JOÃO RIBEIRO BATISTA na ação de cobrança de seguro DPVAT proposta 

em desfavor de ITAÚ SEGUROS S.A., e julgando extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Por consequência, condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, levando em consideração 

o critério da razoabilidade e a simplicidade da causa, o grau de zelo do 

profissional, o lugar da prestação de serviço, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §§ 2º e 8º do 

CPC), fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A exigibilidade, 

contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à 

parte autora (fl. 33). Proceda-se com a transferência dos valores 

depositados em favor do médico perito Dr. Francisco Antônio 

Canhoto.Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 

espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 21 

de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129742 Nr: 6398-63.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADCDO, PHPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

PEDIDO DE GUARDA E TUTELA ANTECIPADA movida por CLEITON 

ANDRADE DA COSTA DE OLIVEIRA, em face de RODANIM MEDIÃ 

PEREIRA.DESIGNO o dia 18/04/2018, às 15h: 30min, no prédio do Juizado 

Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, 

Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.INTIME-SE a parte autora pessoalmente, tendo 

em vista que a mesma é assistida pela Defensoria Pública, e CITE-SE o 

réu, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que 

compareçam à audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes 

que o não comparecimento injustificado à audiência é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça cuja ausência será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do 

CPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88423 Nr: 4184-41.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada observando 

as informações para transferência informada às folhas 126.

 Após, considerando o transito em julgado do cumprimento de sentença 

certificado às folhas 118 e nada mais requerido pelas partes, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do bugres/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4434 Nr: 725-22.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, JUDITH ABI RACHED CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ARANTES FILHO, ESPÓLIO DE CARLOS 

ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O, ROBSON RONDO OURIVES - OAB:4998-MT, ROBSON 

RONDON OURIVES - OAB:MT 4.998

 Vistos, etc.

Em cumprimento a decisão de fl. 230, INTIME-SE a parte autora, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, regularize o prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção, consoante dispõe do artigo 485, inciso III, § 1º, do 
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Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 31055 Nr: 2284-33.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINO MAMEDE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS- CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - OAB:, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA EMILE M. JORGE DE 

SOUZA - OAB:MAT. 1585180

 Vistos etc.

 Às folhas 199/200 compareceu o patrono da autora pugnando pelo 

levantamento dos valores proveniente do pagamento dos RPV’s, com 

expedição de alvará eletrônico diretamente em conta de sua titularidade.

Compulsando os autos, contata-se que não há procuração com poderes 

específicos, assim, INTIME-SE o advogado da parte autora para que junte 

aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, procuração com poderes para 

proceder com levantamento de valores.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54701 Nr: 905-81.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MOREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, comprovados que os cálculos da exequente apresentam 

equívocos, o acolhimento desta impugnação é medida que se impõe.Desta 

feita, ACOLHO a presente Impugnação à Execução para HOMOLOGAR os 

cálculos referentes ao valor exequendo, apresentados pelo impugnante à 

fl. 122.De acordo com o §1º do artigo 85 do CPC juntamente com a leitura 

do §11 do mesmo artigo, impõe a este Juízo a fixação dos honorários 

advocatícios.Sendo assim, diante da sucumbência, condeno a exequente 

ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados com base no artigo 

85, § 3º, do Código de Processo Civil, em 10% do valor da causa, 

observando a justiça gratuita que lhe favorece.EXPEÇA-SE ofício 

requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do cálculo homologado, 

e os respectivos alvarás para levantamento dos valores.Oportunamente, 

conclusos para sentença de extinção.Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5443 Nr: 60-69.2000.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO GREGORIO BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU KARASEK JÚNIOR - 

OAB:36.504-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B, 

SISANE VANZELLA - OAB:MT 5.971

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Honorários Advocatícios em que Sisane 

Vanzella, Antonio Carlos de Barcelos e Firmino Gomes Bacelos 

propuseram em desfavor de Nivaldo Gregório Becker.

 Intimado para pagamento, à parte executada não o fez, razão pela qual foi 

realizada penhora online.

A exequente manifestou pela expedição do alvará para levantamento dos 

valores (fl. 347).

Intimada a parte executada sobre a penhora, esta se manteve inerte (fl. 

351).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

O executado tacitamente concordou com a penhora online realizada, tendo 

a parte exequente pugnado pela a expedição do alvará , há de se extinguir 

o feito pela satisfação da obrigação.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pela parte autora.

Expeça-se o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor da parte credora, 

nos termos requerido na petição à fl. 347.

Com o transito em julgado, certifique-se, inclusive sobre a existência de 

custas, e arquive-se procedendo com a baixa e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 21969 Nr: 2030-31.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada observando 

as informações para transferência informada às folhas 252.

 Após, considerando o transito em julgado da execução certificado às 

folhas 241 e nada mais requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, procedendo 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do bugres/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47317 Nr: 3483-85.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDY SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA - 

OAB:310453/PROC. F

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O EXEQUENTE A 

MANIFESTAR-SE SOBRE A DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDENCIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100042 Nr: 1672-17.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY - BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com pedido de danos 

morais proposta por ROBSON SANTOS DA SILVA em desfavor de SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA., para o fim de; (i) tornar definitiva a liminar 

concedida às fls. 29/31; (ii) declarar a inexistência de negócio jurídico 

entre as partes e; (iii) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação pelos danos morais, 
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sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta 

sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros 

de mora desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, 

c/c art. 161, § 1º, CTN). Por consequência, extingo o processo com 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, I e 490 do Código de 

Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Cumpram-se as demais disposições pertinentes ao Código de 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

que for aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do 

Bugres – (MT), 20 de fevereiro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53449 Nr: 4200-63.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA JULIA PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARIA PAGOTTO 

- OAB:PROC. FEDERAL

 22. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Eva Julia Ponce em desfavor do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social.23. Deixo de condenar em custas e 

honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade da 

justiça.24. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92529 Nr: 2540-29.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA DA SILVA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16261, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT, JULIANO ALBERT SCHMIDT - OAB:MT/16.111, KARINA 

OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - OAB:MT/8567-B

 Proceder a intimação do advogado da parte requerida para manifestar-se 

acerca do laudo Complementar de fls. 194/195, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94052 Nr: 3708-66.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSM, HLDS, JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON RODRIGUES 

ROSA DE MORAES AGUIAR - OAB:15894/O, RUSSIVELT PAES DA 

CUNHA - OAB:MT 12487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16412/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96552 Nr: 5607-02.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBERMAN PLASTICOS INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA THOMAZO - 

OAB:245.602/SP, MARLUZ GAVIOLLI COSTA - OAB:216.305/SP, 

SILVIO CESAR ORANGES - OAB:132.356/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:OAB/SP 253.449

 Vistos,

 Tendo em vista o pedido de fls. 74/75, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se, interpretando-se o silêncio como anuência à quitação da 

dívida.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128300 Nr: 5522-11.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO CLAUDIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARGARET SANSÃO DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo o acordo de fls. 26/26vº e, decreto o divórcio do casal por 

Sentença de Mérito, nos termos do art. 487, inc. III, aliena “b” do Novo 

Código de Processo Civil, que observará as condições estabelecidas no 

acordo entabulado às fls. 26/26vº.11. Continuará a solicitada a usar o 

nome, TANIA MARGARET SANSÃO DURAN.12. Eventuais custas pelo 

requerente.13. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais constante do 

documento de fls. 21 e 26/26vº. 14. Com o cumprimento de todas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37630 Nr: 13-80.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO NEVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor da condenação R$1.687,50 (fls. 292), ou 

comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

4. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80050 Nr: 1628-03.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BOTELHO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar a 
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cerca da Devolução da Carta Precatória por falta de recolhimento das 

Guias das custas judiciaria para Distribuição, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102774 Nr: 3356-74.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA GERVAZONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 Trata-se de Ação de Responsabilização Civil c.c Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Maria Aparecida de Souza 

Gervazone em face de Energisa Mato Grosso, todos qualificados nos 

autos em epígrafe, requerendo, em síntese, que seja tornada definitiva 

decisão que reconheceu a antecipação dos efeitos da tutela, bem como a 

condenação da ré a pagar/compensar o dano moral no montante de 

R$15.000,00 (quinze mil reais). Narra à parte Autora que viajou no mês de 

junho de 2015, e deixou de pagar a fatura referente ao serviço de energia 

elétrica, motivo pelo qual cortaram sua energia. Informa, que ao chegar em 

sua residência, logo promoveu o pagamento da conta de energia elétrica, 

contudo, a ré não restabeleceu o fornecimento de energia no prazo 

estipulado. Insta pela condenação da ré no pagamento de verbas 

indenizatórias de cunho moral. No que concerne ao mérito, a ré alega a 

inexistência de ato ilícito que seja passível de reparação de danos morais. 

Afirma que em momento algum ocorreu falhas em sua prestação de 

serviço. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na exordial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação, passo a analisar o mérito. 

Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei nº.8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o dessa Lei) de tal relação. Por 

essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios 

protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais. A parte Autora 

afirma que mesmo após o pagamento de fatura vencida, a requerida 

deixou de restabelecer a energia elétrica. A Demandada apresentou 

defesa alegando a regularidade de sua conduta, e inexistir dano moral, 

vez que realizou com o restabelecimento da energia elétrica, bem como 

nega reiteradamente falha na prestação de seus serviços. Insta registrar 

que apesar das alegações da Demandada, nada aponta a comprovação 

do restabelecimento de energia elétrica. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a reclamante que sua energia foi interrompida em razão de 

débitos existentes, e que mesmo após o pagamento, a requerida não 

realizou o restabelecimento de energia, razão pela qual, requer 

indenização por danos morais. Em que pese às alegações da parte autora, 

a Reclamada comprovou em contestação que a suspensão de 

fornecimento na unidade consumidora ocorreu por inadimplência da 

Requerente. Ademais, após as provas trazidas pela reclamada, não houve 

impugnação da parte autora, situação que força a reconhecer a 

improcedência dos pedidos. Não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado pela demandada, o contexto retratado nos 

autos indica que postura da Ré foi insuficiente para gerar ofensa à honra. 

O dano moral não resta configurado inexistindo dever de reparação. O 

que se permite indenizar não é o dissabor, ou mero aborrecimento 

experimentado nas contingências da vida, porém as invectivas que aviltam 

a honra alheia, causando dano efetivo. O dano moral há de refletir no 

psiquismo do ofendido com intensidade tal que provoque repercussão na 

vida social, vergonha, humilhação, tristeza, angústias, o que neste caso, 

não ocorreu. Os fatos elencados pela parte Autora, por si só, não rendem 

ensejo à indenização pretendida. Ademais, em relação à ocorrência de 

dano moral, cumpre trazer à baila os ensinamentos do ilustre Prof. Sérgio 

Cavalieri que preleciona:“ ... Nessa linha de princípio, só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem- 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos. (in Programa de Responsabilidade Civil, 1º Ed. Editora 

Malheiros, pág. 77/78) (Grifei). Mera questão patrimonial que não viola 

direito da personalidade, uma vez que não houve negativação do nome da 

parte Autora ou a quantia exigida foi capaz de causar confusão 

financeira. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para tornar definitiva a decisão proferida às fls. 

13/16 que reconheceu a antecipação dos efeitos da tutela. Diversamente, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados 

na exordial. Sem custas e honorários, vez que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. Transitado em julgado, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe.

 P.R.I

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54030 Nr: 236-28.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do senhor oficial de fls. 65; no prazo de 10(dez) dias.

 Certifico, que, em cumprimento ao r. despacho expedido pelo MM Juiz de 

Direito 2ª Vara, extraído dos autos acima descritos que dirigi-me ao 

endereço descrito no R. mandado, e ali sendo Deixei de Apreender o 

veiculo descrito no R.mandado e de proceder a de citação de CLAUDINEY 

DA SILVA ALVES em virtude do mesmo ser desconhecido no endereço 

indicado ou ter se mudado dali sem deixar seu atual endereço a ninguém 

conforme informação de Gabriel de Morais(morador e lanterneiro) e 

transeuntes. Assim sendo e estando ele e o veículo em local incerto e não 

sabido devolvo o referido mandado em cartório para os devidos fins.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83162 Nr: 4869-82.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - ATUAL 

BANCO FINASA/AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Cleiton dos Santos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A E 45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora que a suspensão do 

feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, decorreu o prazo. Sendo assim 

impulsiono os autos para que de andamento no prazo de 10(dez) dias,.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133861 Nr: 891-87.2018.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De proêmio, anoto que o(a) requerente não aportou aos autos cópia 

integral da decisão que indeferiu o requerimento na esfera administrativa 

(Autarquia Federal – Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).

 2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, juntando aos autos cópia da decisão de 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para análise da tutela pleiteada.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 59 Nr: 31-39.1988.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS, GERALDO 

FERREIRA COSTA, JOAO ELIZEU DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:MT.2269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Vistos.

1. Recebo os autos no estado em que se encontram.

2. Cumpra-se in totum a r. decisão de fl. 141.

3. Após, intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem de 

direito, no prazo legal.

4. Cumprido tudo, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43475 Nr: 3496-21.2009.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora de decorreu o prazo 

180(cento e oitenta ) dias, sendo assim intimo para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51417 Nr: 2167-03.2011.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVAN SILVA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, Rosangela Corrêa - OAB:30.820-RS, 

ROSANGELA CORRÊA - OAB:MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preoceder a intimação do advogado da parte autora, que decorreu o 

prazo de 01(um) ano, sendo assim intimo o autor a manifestar=se no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48463 Nr: 274-74.2011.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSCILENE RIBEIRO TAQUES SILVA, BRUNA CAMILA 

TAQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 10(dez) DIAS

 AUTOS N.º 274-74.2011.811.0008 código 48463

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOSCILENE RIBEIRO TAQUES SILVA e BRUNA 

CAMILA TAQUES SILVA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Interditando: Bruna Camila Taques 

Silva, Cpf: 72665734168, Rg: 2542324-0 SSP MT Filiação: Nilson Ramos da 

Silva e Joscilene Ribeiro Taques Silva, data de nascimento: 11/2/1990, 

brasileiro(a), natural de Barra do bugres-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

Boa Esperança, 1332, Cidade: Barra do Bugres-MT

FINALIDADE: Notificar a interdição de BRUNA CAMILA TAQUES SILVA

RESUMO DA INICIAL: JOSCILENE RIBEIRO TAQUES SILVA, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou em juízo com Ação de Interdição de 

BRUNA CAMILA TAQUES SILVA, também qualificado. Aduz a inicial, em 

síntese, que a autora é mãe biológica da interditanda e necessita ser 

curadora desta, vez que a interditanda se encontra com deficiência 

intelectual grave, não podendo gerir sua vida civil sozinha. Realizou-se 

audiência de interrogatório da interditanda (fls. 25/26). Juntou-se atestado 

médico (fls. 68) Instado a se manifestar, o ilustre representante do 

Ministério Público opinou pela procedência do pedido (fls. 71/71-verso).É o 

relatório.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos.Fundamento e decido. Dispõem os artigos 4º 

e 1.767 do Código Civil que: Art. 4o São incapazes, relativamente a certos 

atos ou a maneira de os exercer: (...) III – aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade Art. 1.767. 

Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade; (...) Todo ser humano, do 

nascimento até a morte, possui capacidade para ser titular de direitos e 

obrigações na ordem civil. Mas isso não significa que todos possam 

exercer, pessoalmente, tais direitos. A lei, tendo em vista a idade, a saúde 

ou o desenvolvimento intelectual de determinadas pessoas, e com o intuito 

de protegê-las, não lhes permite o exercício pessoal de direitos. Assim, 

embora lhes conferindo a prerrogativa de serem titulares de direitos, 

nega-lhes a possibilidade de pessoalmente os exercerem. Classifica tais 

pessoas como incapazes. Portanto, incapacidade é o reconhecimento da 

inexistência daqueles requisitos que a lei acha indispensáveis para que 

uma pessoa exerça seus direitos. Deste modo e analisando o caso sob 

comento, verifica-se que a interditanda não possui condições de 

desenvolver as atividades cotidianas, consoante atestado médico juntado 

às fls. 68, constatando-se sua incapacidade para o exercício dos atos da 

vida civil. Em casos como este, pode-se dispensar a realização da perícia 

médica, ante a patente impossibilidade da interditanda exercer os atos da 

vida civil. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial e decreto a interdição 

de BRUNA CAMILA TAQUES SILVA, nomeando como curadora a senhora 

JOSCILENE RIBEIRO TAQUES SILVA, para exercer todos os atos da vida 

civil do interditando, enquanto perdurar sua enfermidade, nos termos dos 

artigos 4º, III, e 1.767, I, do Código Civil, c.c. art. 747, c.c. 755, do CPC, 

decidindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC. Inscreva-se a sentença no Registro Civil e publique-se na forma 

prevista no artigo 755, § 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais.Publique-se. Dispensado o registro, nos 
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termos do Provimento 42/2008/CGJ. Intime-se. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Barra do Bugres - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133596 Nr: 709-04.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE AMORIM SALGADO, NLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR TERRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Maio de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133834 Nr: 873-66.2018.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE KELLY AGOSTINHO FERREIRA, IRANILDES 

AGOSTINHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON CORREIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1-Nomeio inventariante a autora Sra. Iranildes Agostinho Ferreira, que 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes.

2-Feitas as primeiras declarações, citem-se o Dr. Promotor e os 

interessados não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda 

(CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias (art. 629) ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634), 

manifestando-se expressamente.

3-Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628) e digam, 

em 15 dias (art. 637).

4-Se estiverem de acordo, procedam ao cálculo e digam, em 5 dias (art. 

638).

5-Defiro o recolhimento das custas ao final como condição de expedição 

dos formais de partilha.

6-Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133838 Nr: 875-36.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE JESUS GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR postulada e 

determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito 

na inicial.7. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo no 

mesmo ato, o Sr. Oficial de Justiça proceder a citação do requerido para, 

querendo, em 15 dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da mora 

(art. 3º, § 1°, do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 

10.931/2004).8. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 

212 do CPC.9. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42853 Nr: 2906-44.2009.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES PEDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado do autora da decisão de fls. 70 

"Vistos.

Defiro o pedido de fls. 69.Suspendo o feito de pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, § 1º do CPC.

Decorrido o prazo, intime-se o autor para manifestar-se.Às providencias. 

Cumpra-se., para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94931 Nr: 4444-84.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT, DELATORRE 

ASSESSORIA PUBLICA LTDA, PEDRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, DIONE 

CAROLINE FERREIRA DE BARROS, RAPHAELA PERIM MENDES, MARTA 

ANDRÉIA DA SILVA, JOSÉ RENATO VAL, PEDRO HEMING DOS SANTOS, 

MARCOS ROBERTO FRANCO, GESLAN CARLOS LUIZ, ALBERTO SILVA 

CARRERA, JOSÉ PEDRO DOS SANTOS NETO, JOSE RODRIGUES GODOIS, 

REGINALDO DE SOUSA PANSINI, GUMERCINDO FERNANDES DE 

OLIVEIRA, VERA LUCIA ALVES DE ARAUJO, VIVIANE PEREIRA DA 

SILVA, ROSEMILDO SILVA ARAÚJO, RUDSON D'JULIAN BECKER SILVA, 

GLAUCIA FERNANDA DE SOUZA BONFIM, GENILDA D'ORÁZIO, MARIA DE 

LOURDES OLIVEIRA, LEON FRANCESCO CASASUS DE FIGUEIREDO, 

DANIELE CRISTINA DA SILVA SOARES, JOSIANE BISPO CORREA, 

RAPHAEL PERIM MENDES, ERONDINA BISPO DOS SANTOS, TIAGO IRMER, 

MARCELO TEIXEIRA DA CRUZ, AGNELLO BRUM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7622/MT, 

PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT, SIDNEI 

GONÇALVES - OAB:2.933

 Proceder a intimação da Advogada Dra MICHELE JULIANA NOCA OAB/MT 

7622-MT, da decisão de fls. 695 " Vistos.

Defiro a notificação por edital do requerido Agnello Brum Filho pelo prazo 

de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo da defesa, sem sua apresentação, desde já, nos 

termos do art. 72, II, do CPC, nomeio curador especial à requerida Glaucia 

Fernanda Souza Bonfim e Agnello Brum Filho o(a) i. Dra. Michele Juliana 

Noca atuante nesta Comarca o(a) qual deverá ser intimado(a) a fim de 

apresentar resposta em favor da ré, atentando-se a escrivania que esta 

providência somente deverá ser tomada em caso de não apresentação de 

resposta pelo(a) ré(u).

Fixo a titulo de honorários advocatícios o valor de 7 URH, conforme tabela 

de honorários da OAB.

 Após a resposta apresentada pelo i. Curador Especial, vistas ao 

Ministério público e na sequência tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84282 Nr: 653-44.2013.811.0008

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 538 de 1163



 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO G CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora da decisão de fls. 79 

"Vistos. Defiro o pedido de fls. 78. Suspendo o feito pelo prazo de 90 

(noventa) dias. Decorrido o prazo, intime-se o autor para manifestar-se.Às 

providencias. Cumpra-se." para manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88558 Nr: 4314-31.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133821 Nr: 863-22.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCIANE TEIXEIRA DE ASSIS, Parte sem Nome 

(Aguardando RegularizaþÒo)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113405 Nr: 3703-73.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELAINE CRISTINA LEITE DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo que nos autos consta reconheço a 

incompetência absoluta desse juízo e DECLINO A COMPETÊNCIA para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública e, determino a remessa dos autos ao 

órgão competente. Intime-se. Após, arquive-se, com as baixas e 

anotações de praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 4231 Nr: 549-43.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR MARQUES DE MORAES, 

WANDERLAN SEBASTIAO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GÓES NICOLADELLI - OAB:, LOISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:PR / 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Lima Fagundes - 

OAB:5994, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão, termo de penhora e avaliação retro, intime o autor na 

pessoa de seu advogado para requerer o que de direito for, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82774 Nr: 4503-43.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO HIROSHI KUWAKINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora conforme a petição de 

fls. 100, onde solicitou a suspendão do processo até o dia 29/12/2017, 

sendo assim intimo o mesmo para dar processeguimento ao processo no 

prazo de 005 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89938 Nr: 5377-91.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEAGRO ASSESSORIA AGROPECUARIA 

LTDA ME, HEDA HELENA BLANCO RODRIGUES, JOSE ALBERTO MOREIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:22.819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53266 Nr: 4018-77.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUELANE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B, Mariana F.de Souza Sanches - OAB:10938
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora que decorreu o prazo 

de 01(um) ano, nos termos do art. 921,§ 1º do CPC, bem como para 

manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21306 Nr: 1391-13.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO - OAB:MT 9.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133894 Nr: 916-03.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANER DOS SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Face ao exposto, defiro parcialmente os alimentos provisórios 

requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), 

fixando-os, tendo em vista comprovação do valor real percebido pelo 

requerido (fl. 20) e a necessidade de subsistência da autora, em 10% 

(dez por cento) da remuneração líquida, devido a partir da citação, a ser 

depositado na conta bancária do Requerente, até o dia 10 (dez) de cada 

mês.23. Em mantendo vínculo empregatício, oficie-se a empresa 

empregadora para que seja realizado o desconto da prestação alimentícia 

em folha de pagamento do requerido, no importe de 10% (dez por cento) 

da remuneração líquida, recebida mensalmente, devendo perdurar os 

descontos em folha pelo período de ½ (metade) do alegado período de 

convivência matrimonial (aproximadamente 02 anos), qual seja, pelo 

período de 12 (doze) meses, findando a obrigação alimentar na data de 

10/03/2019 (data da última parcela), ou por ocasião da sentença de mérito 

que a reconhecer ou revogar, se proferida antes daquela data.24. 

Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.25. Após, cite-se e notifique-se a parte requerida de todo o 

teor da presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, 

no Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-o de que o 

seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, nos termos na 

nova legislação civil. Anotando-se que, em não havendo conciliação o 

prazo para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81482 Nr: 3156-72.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora da decisão de fls. 74, 

bem como para que no prazo de 30 dias regulareze o pólo ativo desta 

ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133845 Nr: 880-58.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVA DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando detidamente a peça inaugural, verifica-se que a parte autora 

deixou de requerer gratuidade da justiça, bem como não comprovou o 

recolhimento de custas e taxas judiciárias, razão pela qual determino sua 

intimação para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

providenciando o recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de 

indeferimento da exordial e extinção do feito.

 2. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para análise da tutela pleiteada.

3. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 82225 Nr: 3923-13.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOÉ ALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: michele juliana noca - OAB:

 , PRONUNCIA-SE o acusado NOÉ ALVES GUIMARÃES, qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, inciso II c/c art. 

14, inciso II do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06 

figurando como vítimas CLAUDENICE PIOLA GUIMARÃES. De outro lado, 

DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado em relação à 

imputação de infração ao art. 147, caput, do CPB por ter caracterizada a 

prescrição da pretensão punitiva (CPB, 107, IV e 109, VI).Na forma do art. 

413, §3º do CPP, assegura-se ao acusado o direito de recorrer em 

liberdade, quer seja por ter assim respondido aos termos da ação penal, 

quer seja por não haver fundamento concreto que justifique alterar tal 

situação, mantendo as cautelares diversas da prisão fixadas à fl. 104 

vº.Intimem-se MPE e DPE.Na forma do art. 420, inciso I do CPP, sai o 

acusado intimado pessoalmente e indagado sobre o desejo de 

recorrer.Preclusas as vias impugnativas, manifestem-se as partes na fase 

do art. 422 do CPP. Após, conclusos os autos.Barra do Bugres/MT, 07 de 

fevereiro de 2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133955 Nr: 954-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR GARCIA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL SIMÕES MARINHO - 

OAB:206210-A

 Autos: 954-15.2018.811.0008 - Código: 133955.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 26 de fevereiro 

de 2018, às 15h45.

III - Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 21 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 26748 Nr: 3769-05.2006.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO DE SOUZA SILVA, MARIZANGELA 

BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14312-B, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:

 Autos: 3769-05.2006.811.0008 - Código: 26748.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I- Recebe-se o recurso interposto pela Defesa do acusado Aluísio de 

Souza Silva (fls. 269/275) no efeito devolutivo.

II- Abra-se vista ao MPE para, no prazo de 02 (dois) dias oferecer 

contrarrazões (art. 588 do CPP).

III- Com ou sem a resposta retornem os autos conclusos para juízo de 

retratação (art. 589 do CPP).

Barra do Bugres/MT, 21 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94971 Nr: 4479-44.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL JESUINO DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 DELIBERAÇÕES

I - Redesigna a audiência para o dia 16 de maio de 2018, ás 13:00 horas e, 

na forma do art. 218 do CPP, determina-se a CONDUÇÃO COERCITIVA da 

testemunha Josimar da Silva Gama, a qual ficará responsável pelas 

despesas processuais, sem prejuízo do crime de desobediência (CPP, 

219). O(a) Oficial(a) de Justiça deverá apresentar a(s) testemunha(s) no 

ato ora designado. Intime-se o PM Gonçalito da Guia, observando o 

endereço de fl. 96. II – A Defesa técnica não se fez presente e nem 

apresentou o acusado, conforme comprometeu à fls. 86/7. SERVE CÓPIA 

DA PRESENTE DE MANDADO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500064-29.2012.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE APARECIDA SANSAO PEREIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES OAB - MT0012855A (ADVOGADO)

LUCIANE MARIA VOLLMER OAB - MT14540/O (ADVOGADO)

ALINE CRISTHIANE SANSAO PEREIRA OAB - MT19785/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RIBEIRO MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Estefenson Luis de Figueiredo OAB - MT10109 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 0500064-29.2012.8.11.0008 EXEQUENTE: IVONE APARECIDA 

SANSAO PEREIRA - EPP EXECUTADO: EDSON RIBEIRO MIRANDA Vistos 

etc. Intime-se o executado EDSON RIBEIRO MIRANDA, na pessoa do seu 

responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida no valor R$ 52.964,97, conforme planilha 

apresentada no Id. 5512577, devendo ser corrigidos até a data do 

pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se a parte exequente 

para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de 

direito. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 01 de março de 2018. 

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-85.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEBRANDO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

reclamada/recorrida, para apresentar as contra razões do recurso 

apresentado aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat. 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-75.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VITOR DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

reclamada/recorrida, para apresentar as contra razões do recurso 

apresentado aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat. 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-68.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINO PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

reclamada/recorrida, para apresentar as contra razões do recurso 

apresentado aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat. 4419.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000356-78.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA OAB - MT0013599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11762710. “....JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo 

Civil..........” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-06.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIUSO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11862513. “....ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, opino PELA PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos 

da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes 

autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que 

a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO 

DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada 

dos juizados especiais; C) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de 

danos morais à parte autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 

8.078/90, incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir do evento 

disponibilização da negativação e a correção monetária pelo INPC a partir 

da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08;Com 

arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.........” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-35.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE OLIVEIRA FELIX SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11869157. “...IMPROCEDÊNCIA do pedido 

exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com 

resolução do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela 

condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE......” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOMINGOS MARQUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11869317. “....Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito 

nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil, para:

-Declarar a inexistência da dívida sub judice, determinando a exclusão 

definitiva do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito 

decorrente das dívidas combatidas nestes autos no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária em caso de 

descumprimento, a qual arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitados 

ao teto dos juizados especiais; -Condenar a parte reclamada a pagar para 

a parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo “INPC” e juros 

de mora de 1% ao mês a partir da sentença, forte na súmula 362 do STJ 

de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento);.........” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-64.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE PAULA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11880436. “....IMPROCEDÊNCIA do pedido 

exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com 

resolução do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela 

condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) e indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.......” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-32.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11881106. “...IMPROCEDÊNCIA do pedido 

exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com 

resolução do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela 

condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE......” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 65853 Nr: 3868-96.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO RENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 Vistos,

Acolho o pedido retro e PROSSIGO com a presente execução fiscal.

1. Cite-se (por MANDADO ou CORREIO, na forma solicitada pelo 

exequente e NO ENDEREÇO MAIS RECENTE POR ELE FORNECIDO) o 

devedor executado para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou 

garantir a execução nos termos dos arts. 8º e 9º da LEF, sob pena de 

constrição judicial forçada nos moldes do art. 11 do referido diploma legal.

2. Penhorados os bens, intime-se o devedor para oferecimento de 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Se for penhorado bem 

imóvel, intime-se igualmente o cônjuge do devedor, se casado. Após, 

sendo o caso, registre-se a penhora no Cartório de Registro de Imóveis, 

intimando-se a exeqüente para retirar o mandado de inscrição, ex vi do 

art. 844 do NCPC. Se a execução não for embargada, o bem penhorado 

será avaliado e depois submetido a leilão. Se o devedor, ao nomear os 

bens à penhora, atribuir valor aos bens e o credor concordar, nos termos 

do art. 871, do NCPC, não se procederá a avaliação por avaliador.

3. No caso de pagamento no início da ação, fixo honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91560 Nr: 2744-39.2017.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MACIEL VIANA FEITOSA, Rg: 30957095, 

Filiação: Maria José da Silva e José Viana Feitosa, data de nascimento: 

16/01/1985, brasileiro(a), natural de União dos Palmares-AL, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 65 9966 9355. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Medidas protetivas contra MACIEL VIANA FEITOSA em 

favor de Rosiene Bezerra da Silva

Despacho: em anexo

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 21 de fevereiro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95215 Nr: 4869-77.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GABRIEL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 95215

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 

4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

2. O Banco Autor firmou com o requerido um Contrato de Financiamento e 

como garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco autor a 

propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na exordial.

3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 4. Com a petição inicial vieram os documentos.

 É o breve relatório.

Decido.

5. Para a concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, o que ocorre 

com devida comunicação do devedor, por meio de carta expedida pelo 

cartório de títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal 

ao devedor.

6. No caso, embora o autor tenha providenciado a notificação extrajudicial 

do devedor, não o fez no endereço correto, uma vez que na 

correspondência não consta o número da residência declinado em 

contrato, não cumprindo, assim, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, o que é imprescindível, nos termos Súmula 72 do 

STJ.

7. Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, determino 

que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos 

autos documentos que demonstrem que a requerida foi devidamente 

constituída em mora.

8. Não sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição inicial 

será indeferida (art. 321 §único do CPC).

 9. Intime-se.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90161 Nr: 1871-39.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 
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Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94784 Nr: 4652-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCELO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96295 Nr: 258-47.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, EWERTON SOLER 

CONSALTER - OAB:24858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575/MT, DANIEL MULLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento da 

complementação de diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão 

retro, a qual solicita a referida complementação de diligência dos Oficiais 

de Justiça realizadas entre os dias 03 a 17/02/2018 até a Fazenda Santo 

Antônio (sede e lavouras) e Armazém Amaggi, nesta cidade, bem como 

diligências realizadas nesta cidade para a confecção dos relatórios e 

planilhas, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) a diária para cada 

oficial, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais), por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado de 

intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95651 Nr: 5100-07.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR GONÇALVES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 

4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

2. O Banco Autor firmou com o requerido um Contrato de Financiamento e 

como garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco autor a 

propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na exordial.

3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 4. Com a petição inicial vieram os documentos.

5. É o breve relatório.

6. Decido.

7. Para a concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, o que ocorre 

com devida comunicação do devedor, por meio de carta expedida pelo 

cartório de títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal 

ao devedor.

8. No caso, o autor não providenciou a notificação extrajudicial da 

requerida, não cumprindo, assim, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, o que é imprescindível, nos termos Súmula 72 do 

STJ.

9. Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, determino 

que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos 

autos documentos que demonstrem que a requerida foi devidamente 

constituída em mora.

10. Não sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição 

inicial será indeferida (art. 321 §único do CPC). Intime-se.

11. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

12. Intime-se.

 13. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60479 Nr: 1470-16.2012.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIETE CASSEMIRO GOMES SENTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo requerido nos autos, diante disso, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para que diga acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96543 Nr: 416-05.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, ANDREZINA 

ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96543

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Inicialmente, anoto que muito embora o CPC autorize o deferimento do 

benefício de justiça gratuita à pessoa jurídica, há que se restar 

comprovada a necessidade, visto que a presunção da veracidade da 

alegação restringe-se à pessoa natural (art.99, §3º do CPC).

2. O que não é o caso dos autos.

3. Isto porque, conforme se depreende dos autos a exequente é empresa 

atuante no ramo da agricultura, cujo fluxo diário de caixa gira em torno de 

R$100.000,00, conforme documentos apresentados pelo próprio 

exequente.

4. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso considerando que o valor da causa atinge alta quantia, 

tornando inviável o deferimento da gratuidade processual.

5. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a necessidade 
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à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento, ou efetuando o pagamento das custas.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96545 Nr: 418-72.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DENILSON THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Inicialmente, anoto que muito embora o CPC autorize o deferimento do 

benefício de justiça gratuita à pessoa jurídica, há que se restar 

comprovada a necessidade, visto que a presunção da veracidade da 

alegação restringe-se à pessoa natural (art.99, §3º do CPC).

2. O que não é o caso dos autos.

3. Isto porque, conforme se depreende dos autos a exequente é empresa 

atuante no ramo da agricultura, emitindo notas fiscais no valor de 

R$323.094,38 (fl.43), conforme documentos apresentados pelo próprio 

exequente.

4. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso considerando que o valor da causa atinge alta quantia, 

tornando inviável o deferimento da gratuidade processual.

5. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a necessidade 

à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento, ou efetuando o pagamento das custas.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96564 Nr: 432-56.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAKAM EMPREENDIMENTOS E 

AGRONEGÓCIOS EIRELI ME, ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES, 

NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B, VALÉRIA 

ALVES DOS SANTOS - OAB:4.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO quebra de sigilos bancário e fiscal dos requeridos por 

não restarem preenchidos os requisitos legais.22.No que tange à 

produção de prova testemunhal, por não configurar qualquer lesão aos 

direitos fundamentais, bem como considerando que o decurso de tempo 

poderá prejudicar a elucidação dos fatos, DEFIRO antecipação de prova 

testemunhal e, em consequência designo a audiência para oitiva das 

testemunhas e requeridos para o dia 06 de Abril de 2018, às 

15h00min.23.CITE-SE os requeridos para, querendo, contestarem a 

presente ação, no prazo legal de quinze dias (CPC, art. 297), advertido do 

disposto nos artigos 285 e 319, ambos do CPC. 24.INTIMEM-SE, ainda, 

para que compareceram à audiência ora aprazada, acompanhado de seu 

advogado.25.INTIME-SE o autor para que compareça em audiência 

acompanhado de seu advogado e testemunhas independente de 

manifestação.26.Oportunamente, em consulta ao Sistema Apolo, verifico a 

existência de ações com mesmo objeto e causa de pedir em trâmite no 

juízo da 2ª Vara desta Comarca. Assim, OFICIE-SE àquele juízo para que 

informe os dados de tais ações e, considerando que se tratam de ações 

conexas, AVOCO a competência das mesmas, devendo aquelas serem 

remetidas a este juízo diante da prevenção que se opera pela prolação da 

presente decisão.27.No entanto, diante da existência de litisconsortes 

multitudinário, com o fim de evitar o comprometimento da celeridade 

processual, DEIXO DE DETERMINAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS, 

devendo cada um seguir a marcha processual pertinente ao caso 

concreto.28.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96560 Nr: 428-19.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARAN PERPÉTUO QUINTILIANO ME, ANDREIA 

REGINA DOMINGOS RODRIGUES, NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO quebra de sigilos bancário e fiscal dos requeridos por 

não restarem preenchidos os requisitos legais.22.No que tange à 

produção de prova testemunhal, por não configurar qualquer lesão aos 

direitos fundamentais, bem como considerando que o decurso de tempo 

poderá prejudicar a elucidação dos fatos, DEFIRO antecipação de prova 

testemunhal e, em consequência designo a audiência para oitiva das 

testemunhas e requeridos para o dia 06 de Abril de 2018, às 

15h30min.23.CITE-SE os requeridos para, querendo, contestarem a 

presente ação, no prazo legal de quinze dias (CPC, art. 297), advertido do 

disposto nos artigos 285 e 319, ambos do CPC. 24.INTIMEM-SE, ainda, 

para que compareceram à audiência ora aprazada, acompanhado de seu 

advogado.25.INTIME-SE o autor para que compareça em audiência 

acompanhado de seu advogado e testemunhas independente de 

manifestação.26.Oportunamente, em consulta ao Sistema Apolo, verifico a 

existência de ações com mesmo objeto e causa de pedir em trâmite no 

juízo da 2ª Vara desta Comarca. Assim, OFICIE-SE àquele juízo para que 

informe os dados de tais ações e, considerando que se tratam de ações 

conexas, AVOCO a competência das mesmas, devendo aquelas serem 

remetidas a este juízo diante da prevenção que se opera pela prolação da 

presente decisão.27.No entanto, diante da existência de litisconsortes 

multitudinário, com o fim de evitar o comprometimento da celeridade 

processual, DEIXO DE DETERMINAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS, 

devendo cada um seguir a marcha processual pertinente ao caso 

concreto.28.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96562 Nr: 430-86.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIUCA & CIA LTDA ME, ANDREIA REGINA 

DOMINGOS RODRIGUES, NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO quebra de sigilos bancário e fiscal dos requeridos por 

não restarem preenchidos os requisitos legais.22.No que tange à 

produção de prova testemunhal, por não configurar qualquer lesão aos 

direitos fundamentais, bem como considerando que o decurso de tempo 

poderá prejudicar a elucidação dos fatos, DEFIRO antecipação de prova 

testemunhal e, em consequência designo a audiência para oitiva das 

testemunhas e requeridos para o dia 06 de Abril de 2018, às 

15h00min.23.CITE-SE os requeridos para, querendo, contestarem a 

presente ação, no prazo legal de quinze dias (CPC, art. 297), advertido do 

disposto nos artigos 285 e 319, ambos do CPC. 24.INTIMEM-SE, ainda, 

para que compareceram à audiência ora aprazada, acompanhado de seu 

advogado.25.INTIME-SE o autor para que compareça em audiência 

acompanhado de seu advogado e testemunhas independente de 

manifestação.26.Oportunamente, em consulta ao Sistema Apolo, verifico a 

existência de ações com mesmo objeto e causa de pedir em trâmite no 

juízo da 2ª Vara desta Comarca. Assim, OFICIE-SE àquele juízo para que 

informe os dados de tais ações e, considerando que se tratam de ações 
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conexas, AVOCO a competência das mesmas, devendo aquelas serem 

remetidas a este juízo diante da prevenção que se opera pela prolação da 

presente decisão.27.No entanto, diante da existência de litisconsortes 

multitudinário, com o fim de evitar o comprometimento da celeridade 

processual, DEIXO DE DETERMINAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS, 

devendo cada um seguir a marcha processual pertinente ao caso 

concreto.28.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96565 Nr: 433-41.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE BARROS MIRANDA, 

ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES, NIVALDO FRANCISCO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B, VALÉRIA 

ALVES DOS SANTOS - OAB:4.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO quebra de sigilos bancário e fiscal dos requeridos por 

não restarem preenchidos os requisitos legais.22.No que tange à 

produção de prova testemunhal, por não configurar qualquer lesão aos 

direitos fundamentais, bem como considerando que o decurso de tempo 

poderá prejudicar a elucidação dos fatos, DEFIRO antecipação de prova 

testemunhal e, em consequência designo a audiência para oitiva das 

testemunhas e requeridos para o dia 06 de Abril de 2018, às 

14h00min.23.CITE-SE os requeridos para, querendo, contestarem a 

presente ação, no prazo legal de quinze dias (CPC, art. 297), advertido do 

disposto nos artigos 285 e 319, ambos do CPC. 24.INTIMEM-SE, ainda, 

para que compareceram à audiência ora aprazada, acompanhado de seu 

advogado.25.INTIME-SE o autor para que compareça em audiência 

acompanhado de seu advogado e testemunhas independente de 

manifestação.26.Oportunamente, em consulta ao Sistema Apolo, verifico a 

existência de ações com mesmo objeto e causa de pedir em trâmite no 

juízo da 2ª Vara desta Comarca. Assim, OFICIE-SE àquele juízo para que 

informe os dados de tais ações e, considerando que se tratam de ações 

conexas, AVOCO a competência das mesmas, devendo aquelas serem 

remetidas a este juízo diante da prevenção que se opera pela prolação da 

presente decisão.27.No entanto, diante da existência de litisconsortes 

multitudinário, com o fim de evitar o comprometimento da celeridade 

processual, DEIXO DE DETERMINAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS, 

devendo cada um seguir a marcha processual pertinente ao caso 

concreto.28.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95793 Nr: 5208-36.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED MAYLON RIBEIRO - 

OAB:16.966/MS, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16/03/2018, às 

14h00min (horário de Cuiabá/MT), ocasião em que se dará o interrogatório 

do(s) acusado(s) LEOMAR DE LIMA PADILHA, a inquirição das 

testemunhas e, alegações finais, a palavra à acusação e defesa, em 

sequência, findando-se com a prolação da sentença a critério do juiz.DA 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO Portanto, a prisão aqui decretada continua útil, 

não havendo possibilidade de substituí-la pelas medidas cautelares 

diversas previstas no art. 319 do CPP, razão pela qual INDEFIRO os 

pedidos de revogação e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

LEOMAR DE LIMA PADILHA (fls. 72/75-v), por seus próprios fundamentos, 

em observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP) . 

PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351 e 

seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, 

sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá normalmente 

sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel 

conforme artigo 367 do mesmo CPP.As testemunhas arroladas pelas 

partes e residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente 

intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade 

encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento 

de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96556 Nr: 424-79.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMARA ALVES DE SOUZA, F. A. DE 

SOUZA TRANSPORTES ME, NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES, ANDREIA 

REGINA DOMINGOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO quebra de sigilos bancário e fiscal dos requeridos por 

não restarem preenchidos os requisitos legais.22.No que tange à 

produção de prova testemunhal, por não configurar qualquer lesão aos 

direitos fundamentais, bem como considerando que o decurso de tempo 

poderá prejudicar a elucidação dos fatos, DEFIRO antecipação de prova 

testemunhal e, em consequência designo a audiência para oitiva das 

testemunhas e requeridos para o dia 06 de Abril de 2018, às 

15h30min.23.CITE-SE os requeridos para, querendo, contestarem a 

presente ação, no prazo legal de quinze dias (CPC, art. 297), advertido do 

disposto nos artigos 285 e 319, ambos do CPC. 24.INTIMEM-SE, ainda, 

para que compareceram à audiência ora aprazada, acompanhado de seu 

advogado.25.INTIME-SE o autor para que compareça em audiência 

acompanhado de seu advogado e testemunhas independente de 

manifestação.26.Oportunamente, em consulta ao Sistema Apolo, verifico a 

existência de ações com mesmo objeto e causa de pedir em trâmite no 

juízo da 2ª Vara desta Comarca. Assim, OFICIE-SE àquele juízo para que 

informe os dados de tais ações e, considerando que se tratam de ações 

conexas, AVOCO a competência das mesmas, devendo aquelas serem 

remetidas a este juízo diante da prevenção que se opera pela prolação da 

presente decisão.27.No entanto, diante da existência de litisconsortes 

multitudinário, com o fim de evitar o comprometimento da celeridade 

processual, DEIXO DE DETERMINAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS, 

devendo cada um seguir a marcha processual pertinente ao caso 

concreto.28.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96566 Nr: 434-26.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROVIDENCIAL SERVIÇOS E CONSULTORIA 

EIRELI ME, LEVERSON RAUCER FERREIRA, NIVALDO FRANCISCO 

RODRIGUES, ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B, VALÉRIA 

ALVES DOS SANTOS - OAB:4.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO quebra de sigilos bancário e fiscal dos requeridos por 

não restarem preenchidos os requisitos legais.22.No que tange à 

produção de prova testemunhal, por não configurar qualquer lesão aos 

direitos fundamentais, bem como considerando que o decurso de tempo 

poderá prejudicar a elucidação dos fatos, DEFIRO antecipação de prova 

testemunhal e, em consequência designo a audiência para oitiva das 
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testemunhas e requeridos para o dia 06 de Abril de 2018, às 

14h30min.23.CITE-SE os requeridos para, querendo, contestarem a 

presente ação, no prazo legal de quinze dias (CPC, art. 297), advertido do 

disposto nos artigos 285 e 319, ambos do CPC. 24.INTIMEM-SE, ainda, 

para que compareceram à audiência ora aprazada, acompanhado de seu 

advogado.25.INTIME-SE o autor para que compareça em audiência 

acompanhado de seu advogado e testemunhas independente de 

manifestação.26.Oportunamente, em consulta ao Sistema Apolo, verifico a 

existência de ações com mesmo objeto e causa de pedir em trâmite no 

juízo da 2ª Vara desta Comarca. Assim, OFICIE-SE àquele juízo para que 

informe os dados de tais ações e, considerando que se tratam de ações 

conexas, AVOCO a competência das mesmas, devendo aquelas serem 

remetidas a este juízo diante da prevenção que se opera pela prolação da 

presente decisão.27.No entanto, diante da existência de litisconsortes 

multitudinário, com o fim de evitar o comprometimento da celeridade 

processual, DEIXO DE DETERMINAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS, 

devendo cada um seguir a marcha processual pertinente ao caso 

concreto.28.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40473 Nr: 724-51.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 106, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66108 Nr: 207-75.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI LOPES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - 

OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da petição de fls. 95, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33390 Nr: 154-36.2010.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65102 Nr: 3141-40.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 Vistos.

Considerando que o denunciado possui advogado constituído nos autos, 

e, considerando a certidão de f. 106, intime-se a defesa constituída do 

acusado, via DJE, para que apresente memoriais em 24 (vinte e quatro) 

horas e, tendo como pressuposto o disposto no art. 265 do Código de 

Processo Penal, desde já aplico-lhe multa fixada em 10 (dez) salários 

mínimos face o desrespeito aos princípios legais.

 Persistindo a inércia, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se o acusado para 

constituição de novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias.

 Inerte também o acusado, intime-se a Defensoria Pública para apresentar 

memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80988 Nr: 1317-41.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos.

Considerando que o denunciado possui advogado constituído nos autos, 

e, considerando a certidão de f. 78, intime-se a defesa constituída do 

acusado, via DJE, para que apresente memoriais em 24 (vinte e quatro) 

horas e, tendo como pressuposto o disposto no art. 265 do Código de 

Processo Penal, desde já aplico-lhe multa fixada em 10 (dez) salários 

mínimos face o desrespeito aos princípios legais.

 Persistindo a inércia, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se o acusado para 

constituição de novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias.

 Inerte também o acusado, intime-se a Defensoria Pública para apresentar 

memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94686 Nr: 4589-09.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJADS, ADAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 94686

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção 

de custas. Apense-se aos autos de código 94675.

2. Consta dos autos que na ação de alimentos proposta em desfavor do 

requerido, o valor acordado da pensão alimentícia foi o correspondente a 

19,03% do salário mínimo vigente.

3. Ao fundamento de que o valor acordado é insuficiente para o 

suprimento das necessidades do filho do casal, a autora requer a 

majoração dos alimentos para 42,68¨% do salário mínimo.

4. Com efeito, conforme consta nos relatórios médicos, a criança possui 

necessidades especiais que ensejam o acompanhamento médico 

trimestral e, considerando que o dever de sustento e manutenção da prole 
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é de ambos os genitores na mesma proporção, verifico estarem presentes 

os requisitos para concessão da tutela pretendida, posto que presentes a 

probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

5. Assim, analisando os autos sob a ótica do binômio 

necessidade-possibilidade, atenta às condições das partes, majoro os 

alimentos provisórios para o valor de R$ 286,20, equivalente a 30% do 

salário mínimo, devidos a partir da citação, devendo ser depositados em 

conta indicada pela autora, ou mediante apresentação de recibo, até o dia 

10 de cada mês.

7. REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

8. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

9. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

10. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

11. Ciência ao Ministério Público.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93785 Nr: 4045-21.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAM, LMR, ELMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 93785

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação de Ação de Modificação de Guarda proposta por 

Alissandra de Almeida Melo em face de Júnior Gonçalves Rocha.

Narra a autora que manteve relacionamento com o requerido entre os 

anos de 2007 a 2012, reatando em 2014 e separando definitivamente em 

2015.

Sustenta que desse relacionamento advieram dois filhos, menores 

impúberes, atualmente sob a guarda do requerido.

Ocorre que, segundo a autora, a guarda unilateral exercida pelo requerido 

não tem atendido satisfatoriamente às necessidades dos menores, 

afirmando que o genitor faz uso de bebida alcoólica, deixando de zelar 

pela saúde e integridade física das crianças

Dessa forma, busca liminarmente a modificação da guarda em seu favor, 

pugnando ainda pela fixação de alimentos provisórios.

Instado a manifestar, o(a) IRMP opinou pelo indeferimento da liminar.

Os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Processe-se em segredo de justiça (art.189, II do CPC).

Como é sabido, a proteção integral conferida pelo ECA à criança e ao 

adolescente como pessoa em desenvolvimento deve pautar de forma 

indelével as decisões que poderão afetar o menor. Sob a ótica dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, não são os pais que têm direito ao 

filho, mas sim, e, sobretudo, é o menor que tem direito a uma estrutura 

familiar que lhe confira segurança e todos os elementos necessários a um 

crescimento equilibrado.

Assim, entendo pertinente, para análise do pleito liminar, a realização de 

estudo psicossocial na residência dos autores, bem como da genitora no 

prazo de 30 (trinta) dias.

 INTIME-SE a equipe multidisciplinar do juízo para as providências 

necessárias.

Com a juntada do laudo, vistas ao MP.

REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95008 Nr: 4759-78.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉIT, ET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADEMIR R. DE CARVALHO - 

OAB:2.245/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a tutela pretendida pelo autor.8. REMETAM-SE os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do CPC.9. CITE-SE o réu em 

consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se 

o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.10. Havendo desinteresse 

pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 

334).11. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 

344).12. Ciência ao Ministério Público.13. Intime-se.14. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95572 Nr: 5060-25.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIEL FABIAN DA SILVA - 

OAB:14.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº95572

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

Defiro o benefício da justiça gratuita nos moldes do art.98 e seguintes do 

CPC.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC prevê a possibilidade de antecipação 

dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.
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Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito do 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

trabalhador exposto à agentes nocivos poderá ser colacionada também 

através de prova pericial e testemunhal.

Assim, INDEFIRO a tutela de urgência com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de aposentadoria especial.

Indeferimento administrativo juntado às fls.60.

CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70705 Nr: 3751-71.2014.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTRO GONÇALVES BASTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISI KOLLING - 

OAB:15.788/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 Autos do Processo de Código nº 70705

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Pedido de Liquidação de Sentença.

2. Intimem-se as partes na forma do art.510 do CPC para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentarem a documentação pertinente à análise do caso.

3. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95668 Nr: 5113-06.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A - ATUAL DENOMINAÇÃO 

DO BANCO AUTOLATINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 95668

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Carta Precatória de Busca e Apreensão encaminhada a 

este juízo nos termos do art.101, §12 do Decreto Lei 13.043/2014.

2. Verificada a concessão de liminar de busca e apreensão nos autos de 

origem, tendo em vista que, segundo o autor, o bem objeto da lide 

encontra-se nesta comarca, certifique-se a autenticidade do pedido e 

expeça-se o competente Mandado de Busca e Apreensão nos termos da 

decisão acostada na inicial, no endereço indicado pelo autor, nomeando 

como depositário fiel do bem o representante legal da empresa requerente 

ou quem este indicar.

3. Lavre-se o respectivo termo de compromisso.

 4. Cumpridas as formalidades, devolva-se a comarca de origem com as 

homenagens desde juízo.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95450 Nr: 4987-53.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCK TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21.822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21.822/MT

 Autos do Processo de Código nº 95450

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Carta Precatória de Busca e Apreensão encaminhada a 

este juízo nos termos do art.101, §12 do Decreto Lei 13.043/2014.

2. Verificada a concessão de liminar de busca e apreensão nos autos de 

origem, tendo em vista que, segundo o autor, o bem objeto da lide 

encontra-se nesta comarca, certifique-se a autenticidade do pedido e 

expeça-se o competente Mandado de Busca e Apreensão nos termos da 

decisão acostada na inicial, no endereço indicado pelo autor, nomeando 

como depositário fiel do bem o representante legal da empresa requerente 

ou quem este indicar.

3. Lavre-se o respectivo termo de compromisso.

 4. Cumpridas as formalidades, devolva-se a comarca de origem com as 

homenagens desde juízo.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94680 Nr: 4583-02.2017.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRDF, CR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 94680

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC) e com isenção 

de custas.

 2. Atenta às condições pessoais do alimentante e dos alimentados, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de R$ 286,20, equivalente a 30% do 

salário mínimo, em virtude da prova do parentesco acostada às fls.10, 

devidos a partir da citação, devendo ser depositados em conta indicada 

pela autora, ou mediante apresentação de recibo, até o dia 10 de cada 

mês.

3. REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

4. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

5. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

6. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

7. Ciência ao Ministério Público.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88402 Nr: 885-85.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EM BALANÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS 

EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ JATENE BOU KHAZAAL 

- OAB:390.494/SP, MARIA STELLA TORRES COSTA - OAB:294.315/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 88402

DECISÃO
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Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Cumpra-se a decisão dos autos em apenso.

2. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85514 Nr: 4065-46.2016.811.0050

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 85514

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. CITE-SE e INTIME-SE o executado nos termos do artigo 528 do Código 

de Processo Civil, para que, em três (03) dias, efetue o pagamento da 

pensão, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

consignando-se que, se não houver pagamento das três últimas parcelas 

anteriores à propositura da demanda ou justificativa no prazo legal, além 

de mandar protestar o pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a 

prisão civil nos termos do art.528, §1º e §3º do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94125 Nr: 4253-05.2017.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS EIRELI - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EM 

BALANÇAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15.343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 94125

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Embargos Monitórios opostos por E.S. Indústria e Comércio 

de Balança Eireli – ME, insurgindo contra a integralidade dos débitos 

descritos na inicial monitória.

2. Dessa forma, proceda com o cancelamento da distribuição dos 

presentes embargos juntando-os aos autos de código 88402, devendo ser 

processado no bojo da ação monitória na forma do art.702 do CPC.

3. Após, INTIME-SE o autor para responder aos embargos em 15 (quinze) 

dias (art.702, §5º, CPC).

4. Em seguida, manifeste-se o embargante.

5. Após, façam os autos conclusos.

6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94682 Nr: 4585-69.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRAZ, EDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 94682

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença.

2. CITE-SE e INTIME-SE o executado nos termos do artigo 528 do Código 

de Processo Civil, para que, em três (03) dias, efetue o pagamento da 

pensão, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

consignando-se que, se não houver pagamento das três últimas parcelas 

anteriores à propositura da demanda ou justificativa no prazo legal, além 

de mandar protestar o pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a 

prisão civil nos termos do art.528, §1º e §3º do CPC.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94688 Nr: 4591-76.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDF, ASDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a tutela pretendida pelo autor.8. REMETAM-SE os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do CPC.9. CITE-SE o réu em 

consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se 

o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.10. Havendo desinteresse 

pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 

334).11. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 

344).12. Ciência ao Ministério Público.13. Intime-se.14. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90716 Nr: 2261-09.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DA CRUZ COELHO CIA LTDA - ME, 

WANDERSON RAMOS DO ESPIRITO SANTO, PAULA DA CRUZ COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21.897/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 6530 Nr: 1732-49.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO COSTA BEBER STEFANELO, ELIZABETH 

KURTZ STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 550 de 1163



do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36143 Nr: 2932-76.2010.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVANDIR GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTOX S.A, COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DO CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIEME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processo em ordem.

2. Aguarde-se as providências e impulsionamento oficial do Gestor 

Judiciário nos termos da CNGC.

 3.Cumpra-se providenciando e expedindo o necessário.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93573 Nr: 3932-67.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDLS, EADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 93573

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. VISTAS ao MP para manifestação.

2. Após, façam os autos conclusos.

3. CUMPRA-SE expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80391 Nr: 982-22.2016.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURENTINA DOS REIS STIELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução movido pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS em face da Execução de Sentença que lhe move 

Laurentina dos Reis Stieler, ambos qualificados nos autos.

Na impugnação apresentada, a embargada concorda com os cálculos 

apresentados pelo embargante em sua inicial, requerendo a homologação 

dos cálculos (f. 13-14).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Levando em consideração que a credora concordou com os termos dos 

embargos propostos, com a consequente homologação do cálculo 

apresentado, é o caso de reconhecimento pelo réu da procedência do 

pedido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução 

propostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de 

LAURENTINA DOS REIS STIELER, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“a”, do Código de Processo Civil, homologando o cálculo apresentado pelo 

embargante.

Deixo de condenar a embargada em custas e honorários por ser 

beneficiária da assistência jurídica gratuita e pobre na forma da lei.

Ainda, proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários 

visando à expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – 

RPV, conforme os cálculos apresentados.

Por conseguinte, providencie o levantamento dos valores descriminados e, 

com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, arquivem-se os 

autos.

Após o trânsito em julgado, extraia-se cópia da sentença e cálculos para o 

processo em apenso, arquivando-se estes autos.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70592 Nr: 3674-62.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE NOVACKI BOEIRA - 

OAB:63.698/PR

 Autos n° 3674-62.2014.811.0050 (Cód. 70592)

Requerente: Odolir Luiz Balastrelli

Requerida: Beatriz dos Santos

 Vistos.

Diante da renúncia do mandado (f. 67-68), intime-se o requerente para 

regularizar a representação processual, em 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 76 do CPC.

Decorrido o referido prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 10 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86334 Nr: 4706-34.2016.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOM AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA., 

NILTON SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. E DOS 

RECURSOS NAT.-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de embargos à execução fiscal com pedido de tutela 

antecipatória e efeito suspensivo, ajuizada por Agricom – Agropecuária e 

Comércio Ltda e Nilton Silva Barros, em face de Instituto Bras. Meio Amb. e 

dos Recursos Nat-IBAMA.

Às f. 138 dos autos em apenso de código 62994 o exequente informa o 

cancelamento da CDA, requerendo a extinção do feito.

Às f. 147-148 o do referido feito a executada concorda com a extinção da 

execução fiscal.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATORIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, analisando os autos deflui-se a ausência de pertinência em se 

dar andamento ao presente feito de embargos, haja vista que, como dito, o 

exequente informou o cancelamento da CDA nos autos em apenso de 

código 62994, por via administrativa.

Nesse norte, e sem maiores delongas, em razão da evidente perda do 

objeto da presente ação, ausente, portanto, o interesse de agir, JULGO 

EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do 

código de Processo Civil.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Condeno o embargado em honorários de sucumbência que fixo em 10%, 

nos termos do artigo 85, §3º, inciso I do CPC e nas custas e despesas 

processuais.

Publique-se.
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Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63741 Nr: 1763-49.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID TADEU PERIN, FLAVIO FERREIRA DE 

LIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Ante o exposto, chamo o feito à ordem para revogar parcialmente a 

decisão de f. 103, no que tange à nomeação de curador especial ao réu 

Flávio Ferreira de Lima Junior, deste modo, o curador especial nomeado 

passará a representar apenas o requerido David Tadeu Perin.Outrossim, 

DOU O FEITO POR SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

responsabilidade dos requeridos sobre a transferência do veículo para o 

nome do último comprador, Francisco das Chagas de Oliveira Carvalho, 

bem como, de quaisquer ônus derivados de multas, DPVAT e 

licenciamentos do veículos, devidos em data anterior à posse do autor. Por 

oportuno, designo audiência de instrução para o dia 

_04___/__09___/2.018, às __17__:__00___ horas, oportunidade em que 

se colherá o depoimento pessoal da parte autora.Sem prejuízo, intimem-se 

as partes para apresentação de testemunhas, no prazo impostergável de 

05 (cinco) dias, e, em seguida, intimem-se as partes para 

manifestação/contradita, no prazo de 05 (cinco) dias.Defiro o 

requerimento de f. 110, expeça-se assim, mandado para intimação 

pessoal do autor.Para os demais, devem as partes observar a intimação 

das testemunhas nos termos do art. 455, dispensando-se a intimação do 

Juízo, salvo as hipóteses legais (art. 455 e §1º, do CPC). Intimem-se as 

partes.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74420 Nr: 1781-02.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ARCANJO SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER AVELINO FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente para que, querendo, apresente impugnação no 

prazo legal.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76260 Nr: 2940-77.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEI JOÃO RUBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102-B/PR, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:58.647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2940-77.2015.811.0050 (Código 76260)

Exequente: Banco GMAC S/A

Executado: Rosinei João Rubini

Vistos.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão movida por Banco GMAC S/A 

em face Rosinei João Rubini, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No transcorrer do processo, o exequente peticionou pugnando pela 

desistência da ação f. 40.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

exequente às f. 40 e, via de consequência, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95620 Nr: 5081-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA, 

LUCAS FERREIRA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Autos nº 5081-98.2017.811.0050 (Código 95620)Autor: Ministério 

PúblicoRéus: Carlos Eduardo da Silva Pereira e Lucas Ferreira do 

PradoVistos.Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em 

face de Carlos Eduardo da Silva Pereira e Lucas Ferreira do Prado, ambos 

qualificados nos autos, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, 

caput, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 29 e 

69 do Código Penal.Às f. 46 foi determinada a notificação dos 

acusados.Mandado de notificação expedido às f. 47.Em seguida, os 

acusados apresentaram defesa previa (f. 48-49).Vieram os autos 

conclusos.É o breve relato.Fundamento. Decido.No caso vertente, 

impõe-se o recebimento da denúncia. Com efeito, os elementos 

probatórios colhidos no inquérito policial dão respaldo inicial a peça 

acusatória, uma vez que segundo os depoimentos colhidos e os laudos 

preliminares de constatação, os entorpecentes encontrados na posse dos 

acusados apresentou resultado positivo para a presença de cocaína (f. 

23) e maconha (f. 24) e , defluindo, daí, portanto, indícios da autoria e 

materialidade do delito. Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém 

carga decisória e requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não 

implica em pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente 

que o exame do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser 

carreado para os autos, com a garantia do devido processo legal.Posto 

isso, RECEBO a denúncia, por estarem presentes os indícios da autoria e 

materialidade do delito. Designo audiência de instrução, debates e 

julgamento para o dia ___06__/___03__/2018, às ____15_h__30___min na 

sala de audiências deste fórum, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar 

de advogado. Citem-se e intimem-se pessoalmente os 

acusados.Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa e o 

defensor dos réus.Cientifique-se o representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis (MT), _____ de fevereiro de 2018.Cláudia 

Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70592 Nr: 3674-62.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE NOVACKI BOEIRA - 

OAB:63.698/PR

 Vistos.

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposta por Odolir Luiz 
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Balastrelli em face de Beatriz dos Santos.

Às f.67-68 aportou-se aos autos a renúncia dos advogados constituídos 

pelo autor.

Devidamente intimado para promover a regularização da representação 

processual (f.70), o autor permaneceu inerte (f.71).

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito, posto que deixou 

de regularizar sua representação processual, uma vez que não possui 

capacidade postulatória para atuar em juízo.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo restando 

claro a ausência de interesse processual.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários uma vez que o autor litiga sob o páreo da justiça 

gratuita.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87873 Nr: 562-80.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO ZARZENON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS, AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8.873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 562-80.2017.811.0050 (Código 87873)

Requerente: Alessandro Zarzenon Pereira

Requerido: Santander Financiamentos e Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimentos

Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos.

Indeferida a justiça gratuita ao autor, determinou-se sua intimação para 

promover o recolhimento das custas e taxas judiciárias (f.30-32).

Foi certificado acerca do não recolhimento das custas processuais (f. 40).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil será 

cancelada a distribuição do feito que, em 15 (quinze) dias, não for 

preparado no cartório em que deu entrada.

Todavia, em razão do sistema atual do Egrégio Tribunal de Justiça, não 

permitir o cancelamento da distribuição, tenho por bem reconhecer a 

extinção do feito pela ausência de interesse de agir, pois, de fato, o autor 

deve proceder ao pagamento das custas processuais para ser admitido a 

ingressar com a ação.

 Isto posto, declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse de agir.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Transitada em julgado, após as formalidades e baixas devidas, 

arquivem-se os autos.

Custas pelo autor.

Atente-se ao que dispõe no Provimento 40/2014/CGJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93925 Nr: 4138-81.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANO CUNHA COURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14.574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85685 Nr: 4195-36.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLER NASCIMENTO KEMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4195-36.2016.811.0050 (Código 85685)Requerente: Companhia 

de Arrendamento Mercantil RCI BrasilRequerido: Willer Nascimento 

KempfVistos.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por 

Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil em face de Willer 

Nascimento Kempf em que a autora manifesta-se pela inserção de 

restrição judicial de licenciamento via Renajud no veículo objeto da 

lide.Decido.O Conselho Nacional de Justiça instituiu o Sistema RENAJUD, 

com vista a implementar “Restrições Judiciais de Veículos Automotores”, 

conforme dispõe o art. 2° do respectivo Regulamento: “Art. 2º O Sistema 

RENAJUD versão 1.0 é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, 

possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais 

eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores 

na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM.”Neste sentido, tem-se a jurisprudência:(...). 

Diante da realidade processual, viável a restrição judicial do veículo em 

nome do devedor, mormente em face da ausência de conhecimento do 

seu paradeiro.Assim, DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial 

de veículo automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema 

RENAJUD.Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos. Após, o 

cumprimento, independente do resultado, intime-se o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88064 Nr: 683-11.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PASSARELLO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 683-11.2017.811.0050 (Código 88064)

Requerente: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
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Requerido: Renato Passarello dos Santos

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar proposta 

por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento em face de 

Renato Passarello dos Santos, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

A liminar foi deferida às f. 24.

No transcorrer do processo, a parte autora peticionou pugnando pela 

desistência da ação f. 30.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente às f. 30 e, via de consequência, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Com efeito, revogo a liminar proferida às f. 24.

Recolham-se eventuais mandados expedidos.

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96581 Nr: 442-03.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71847 Nr: 293-12.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCMDCEEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT, Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 (...)Vistos.O(a) credor(a) postula a penhora on-line de valores 

depositados nas contas ou aplicações financeiras da parte devedora, bem 

como a busca por bens via Infojud e Renajud, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito.Tendo em vista o art. 835 do Código de 

Processo Civil que estabelece a ordem de preferência para a realização 

da penhora, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados. (...)Noutro giro, sem 

delongas, indefiro os pedidos de bloqueios via Sistema Renajud/Infojud 

porque o exequente não exauriu todas as possibilidades na via 

administrativa para encontrar bens em nome do executado.Destarte, 

ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo outros 

meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública estadual para 

tentativa de localização de bens em nome do executado.Diante disso, 

intime-se a parte exequente para que, em caso negativo do bloqueio via 

Sistema BacenJud, indique bens passíveis de penhora em nome do 

executado, comprovando as diligências administrativas realizadas, sob 

pena de extinção do feito.Realizadas as diligências acima determinadas, 

certifique o cumprimento integral da decisão e retornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73478 Nr: 1233-74.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1233-74.2015.811.0050 (Código 73478)

Requerente: Leandro Martins dos Santos

Requerido: Município de Campo Novo do Parecis

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança com pedido de antecipação de tutela 

ajuizada por Leandro Martins dos Santos em face do Município de Campo 

Novo do Parecis, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Com a inicial vieram os documentos de f. 20-28.

Às f. 26-27 foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem 

como foi determinada a intimação do requerente para recolher as custas e 

despesas judiciais necessárias.

Em seguida, o requerente pugnou pela suspensão do feito por 60 dias 

para que pudesse angariar custos para arcar com as custas (f. 29), o que 

foi deferido às f. 30.

Às f. 32 certificou-se o decurso do prazo e o feito foi impulsionado para 

intimação da parte autora para dar prosseguimento (f. 33), no entanto não 

houve manifestação (f. 34).

Em seguida, o feito foi impulsionado para intimar a parte requerente, 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (f. 

35-37), no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo para tanto (f. 38).

 Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Intimem-se.

Proceda-se às baixas e formalidades devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95736 Nr: 5152-03.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CRIMINAL DE JUINA/MT, MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Givago Dias Mendes - 

OAB:19831/ES

 Autos n° 5152-03.2017.811.0050 (Código 95736)

Autor: Ministério Público

Réu: Zaqueu Pessoa Roque

Vistos.

Designo o dia __13__/__03__/2018 às ___17_h_00___min para a 

realização do ato deprecado.
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Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Campo Novo do Parecis, _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65954 Nr: 71-78.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 71-78.2014.811.0050 (Código 65954)

Exequente: João Silvestre da Silva Filho

Executado: INSS

Vistos.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93141 Nr: 3674-57.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARCOS STOLARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72356 Nr: 580-72.2015.811.0050

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para decretar a substituição da curatela e nomear a requerente 

Edina Dias Santos como curadora da interdita Rosimeire Dias Santos, que 

deverá representá-la em todos os atos de sua vida civil, de acordo com os 

limites da curatela.Lavre-se o termo de curatela. Cumpra-se o disposto 

nos arts. 755, § 3º do CPC, publique-se os editais. Inscreva-se a sentença 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por 

três vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas e honorários, em virtude 

do disposto na Lei n° 1.060/50.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81409 Nr: 1588-50.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bonifácio José Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)., PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação por este juízo, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia 21 de agosto de 2018 às 15 

h 30 min. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81885 Nr: 1874-28.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDUIR BUCMAIER, ANITA DE LARA BUCMAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY SIMIÃO DINIZ, WILLAMI FARIAS 

DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: rogerio de campos - OAB:, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16.898/MT, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:11674-B

 Considerando a necessidade de readequação por este juízo, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia 21 de agosto de 2018 às 16 

h 00 min. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83497 Nr: 2861-64.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8.404/MT, LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - OAB:16.339/MT, 

MAURÍCIO DE CARVALHO - OAB:10.052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação por este juízo, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia 21 de agosto de 2018 às 18 

h 30 min. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91966 Nr: 2964-37.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ANDRADE CORREA STOLARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS (SANTANDER 

LEASING)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2964-37.2017.811.0050 (Código 91966)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 555 de 1163



Requerente: Divina Andrade Correa Stolarski

Requerido: Santander Financiamentos (Santander Leasing)

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

reparação de dano moral com pedido de urgência de natureza antecipada 

proposta por Divina Andrade Correa Storlarski em face de Santander 

Financiamentos (Santander Leasing), ambos qualificados nos autos.

Às f. 18-19 foi determinada a intimação da parte requerente comprovar a 

hipossuficiência alegada, o que foi feito às f. 20-25.

Em seguida, a inicial foi recebida e a liminar foi indeferida (f. 26-27).

Às f. 31-32 aportou aos autos acordo realizado entre as partes.

Às f. 43 a requerente informou o integral cumprimento do acordo por parte 

do requerido.

Formalizados os autos vieram conclusos.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente na presente 

demanda.

Assim, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 31-32.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Custas na forma acordada.

Operada a coisa julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91176 Nr: 2526-11.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, com 

fundamento no artigo 66 da Lei n. º 4.728/65 e no 2° e seus parágrafos do 

Decreto-lei n. º 911/69 (observada a alteração feita pela Lei 10.931/2004), 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos da requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem 

descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. Levante-se o 

depósito judicial, devendo ser observado o disposto no artigo 3° parágrafo 

1° do Decreto Lei n° 911/69.Oficie-se ao DETRAN respectivo, 

comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos, 

ou, se pretendida a substituição, sejam anexadas cópias autenticadas dos 

mesmos aos autos.Condeno o requerido nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, que, na forma do § 

8.º do art. 85 do Código de Processo Civil (RTJ, 81:996 e RT, 521:284), 

fixo em R$ 1.300,00.As verbas da condenação serão corrigidas 

monetariamente, a partir da citação.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações e baixas de estilo e consequente 

arquivamento dos autos.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40304 Nr: 558-19.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 558-19.2012.811.0050 (Código 40304)

Exequente: Ricardo Alvarenga

Executado: INSS

Vistos.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68745 Nr: 2401-48.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68600 Nr: 2297-56.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIOLA & LUCAS DE MORAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70727 Nr: 3766-40.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68509 Nr: 2231-76.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVALDO PRÓSPERO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)., DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO-DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2231-76.2014.811.0050 (Código 68509)

Autor: Adivaldo Prospero de Souza

Requerido: Estado de MT

Vistos.

Defiro a produção de prova oral e, via de consequência, nos termos do 

art. 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de quinze dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas.

Sem prejuízo, designo audiência de instrução para o dia 

__11___/__09___/__2018_____, às __15__h__00___min.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76553 Nr: 3102-72.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DA SILVA VELASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3102-72.2015.811.0050 (Código 76553)

Autor: Banco Bradesco Financiamento S/A

Requerido: Felipe da Silva Velasques

Vistos.

Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem móvel ajuizada pelo 

Banco Bradesco em face de Felipe DA Silva Velasques.

O feito seguiu o devido tramite processual, de modo que às f. 33 a parte 

autora informou que o requerido realizou o pagamento das parcelas em 

atraso, oportunidade em que pugnou pela extinção do feito.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos com a devida diligencia observo que aas partes 

transigiram amigavelmente quanto o conflito existente na presente 

demanda.

 Dessa forma, indubitável que o requerido reconheceu a procedência do 

pedido, quando pagou a dívida informada na exordial.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, considerando quitada a dívida objeto 

da presente, e, via de consequência, determino o desbloqueio judicial do 

veículo descrito na exordial por meio do Sistema Renajud.

Custas e despesas processuais pela parte autora.

Transitada em Julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94230 Nr: 4318-97.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMA DE OLIVEIRA GALLICIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84428 Nr: 3443-64.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON PAULINO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3443.64.2016.811.0111 (Código 84428)

Requerente: Adilson Paulino de França

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Vistos.

Redesigno a audiência aprazada para o dia __04___/__09___/__2018__, 

às __15__h__30_min.

Sem prejuízo, nos termos do art. 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de 

quinze dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84847 Nr: 3662-77.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVINO FERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3662-77.2016.811.0050 (Código 84847)

Requerente: Livino Feron

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Vistos.

Instados a manifestar acerca da produção de provas, a parte autora 

pugnou pela oitiva de testemunhas.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 
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__04__/__09__/__2018____ às __15__h__00__min, para a produção de 

prova oral.

Sem prejuízo, nos termos do art. 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de 

quinze dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º, do CPC).

 Intimem-se as partes por seus advogados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33079 Nr: 3107-07.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILTON GONZAGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, LAURA TIBIRIÇA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:18.516/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK 

PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Campo Novo do Parecis, 27 de fevereiro de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66250 Nr: 317-74.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Campo Novo do Parecis, 27 de fevereiro de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79562 Nr: 539-71.2016.811.0050

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 Autos nº 539-71.2016.811.0050 (Código 79562)

Requerente: Marcos Basílio Ferreire

Requerido: Rosângela de Sales

Vistos.

Diante do pedido de f.81-82 e f.83-84, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia _28___/_08___/_2018___ às __16__h__00__min, 

para a produção de prova oral.

Considerando já constam nos auto o rol de testemunhas, ficam as partes 

cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á nos termos do art. 455, 

qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, salvo as hipóteses legais 

(art. 455, §1º, do CPC).

 Intimem-se as partes por seus advogados para comparecerem ao ato 

independente de intimação pessoal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64301 Nr: 2333-35.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK FINANCE BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALFREDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Campo Novo do Parecis, 27 de fevereiro de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91110 Nr: 2489-81.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICdMeSL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS UBEDA BONILHA - 

OAB:104.646/SP, RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - OAB:199.104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 
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autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93127 Nr: 3663-28.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINO TOMAZ DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, fiquem cientes que a perícia médica mencionada no 

despacho retro ficou designada para o dia 28/03/2018 às 17:00, a ser 

realizada no consultório do Dr. Dr. André Luciano de Meira Martins, 

localizado na LEON MEDICINA DO TRABALHO NA AV. BRASIL, 1560-NE, 

bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. 

A parte requerida deverá comparecer na perícia portando seus 

documentos pessoais e exames laboratoriais. Deverá comparecer 

acompanhada. Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71847 Nr: 293-12.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DI CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E 

ELÉTRICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT, Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 32193 Nr: 2240-14.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA CUNHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Processo nº 2240-14.2009.811.0050 (Código 32193)

Recuperando: Lucas da Cunha Ribeiro

Vistos.

Cuida-se de processo de executivo de pena que figura como recuperando 

Lucas da Cunha Ribeiro.

Após regular cumprimento da pena, o recuperando foi progredido ao 

regime semiaberto, conforme condições impostas às f. 361-363.

Em seguida, foi certificado que o recuperando não estaria cumprindo as 

condições impostas (f. 381), oportunidade que fora designada audiência 

de justificação, no entanto, o recuperando não foi encontrado para 

intimação.

Às f. 386-387 foi regredido cautelarmente o regime de pena do 

recuperando, com determinação de expedição de mandado de prisão em 

seu desfavor.

Às f. 392-396 aportou aos autos informações sobre o cumprimento do 

mandado de prisão na cidade de Vilhena/RO.

Às f. 401 o recuperando pugnou pela revogação do mandado de prisão 

em seu desfavor, bem como a remessa do feito para a comarca de 

Vilhena/RO.

Em seguida, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido 

de revogação da prisão (f. 403-404).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Pois bem. Compulsando os autos com a devida diligência, observo que 

houve a regressão cautelar do regime do recuperando em razão de sua 

fuga, haja vista o descumprimento das condições impostas às f. 361-363.

Outrossim, verifico que o recuperando ficou foragido por quase dois anos, 

até ser preso na comarca de Vilhena/RO, sem nunca ter comunicado o 

Juízo sobre o local de sua residência.

Assim, em consonância com o parecer ministerial (f. 403-404), indefiro o 

pedido de revogação da prisão.

Por outro lado, levando em consideração a petição de f. 401, onde informa 

residência na cidade de Vilhena/RO, necessária a remessa dos autos à 

Vara de Execuções Penais daquela comarca.

Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 1.547 da CNGC, 

remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Vilhena/RO.

 Proceda-se às baixas de praxe.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78239 Nr: 4145-44.2015.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISO ROLAMENTOS COM. E IMP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostada 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85685 Nr: 4195-36.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLER NASCIMENTO KEMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 
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autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 79755 Nr: 646-18.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO CARNAÚBA QUERENDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO CARNAÚBA QUERENDO, Rg: 

47776566X, Filiação: Iracema Carnaúba Querendo e Elisma Rodrigues 

Querendo, data de nascimento: 02/06/1982, brasileiro(a), natural de 

Campo Grande-MS, solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 65 9669 

5966. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade 

jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na 

preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como 

fortes indícios de autoria. Destarte, por descrever fatos que, em tese, se 

subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, RECEBO a 

denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em juízo, dando o réu 

como incurso no artigo nela mencionado, uma vez que preenche todos os 

requisitos do art. 41 do CPP, e não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses do artigo 43 do CPP.[...]Providencie-se a citação do 

acusadopara que, no prazo de 10 (dez) dias, responda, por escrito, a 

acusação.Deve ser consignado no mandado de citação que o Sr. Oficial 

de Justiça deverá indagar ao denunciado, que será citado por mandado, 

sepossui advogado constituído, e caso não possua, se tem condições de 

constituir advogado, devendo tudo ser consignado no mandado de 

citação. Não apresentada à resposta, no prazo legal, desde já nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias, com fulcro no art. 

396-A, § 2º, do CPP. Atenda-se integralmente o requerido na cota 

ministerial, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO A POSSIBILIDADE DA 

SUSPENSÃO DO PROCESSO, conforme formulado pelo presentante do 

parquet, no último parágrafo da denúncia, devendo o réu, ao ser citado, 

informado quanto à possibilidade do benefício legal.[...]

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALCIONE PEREIRA 

BOAVENTURA, digitei.

Resumo da Inicial: “No dia 06 de março de 2016, por volta das 22h45min, 

na Avenida Andorinha, em Campo Novo do Parecis – MT, CRISTIANO 

CARNAÚBA QUERENDO, conduzia o veículo Renault Sandero, placa 

MJE8464, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de 

álcool. Apurou-se que, após ingerir bebida alcoólica, CRISTIANO 

CARNAÚBA QUERENDO conduziu o referido em via pública, oportunidade 

em que colidiu num cavalete de sinalização e, em seguida, num monte de 

terra. CRISTIANO CARNAÚBA QUERENDO estava em visível estado de 

embriaguez, apresentando hálito etílico, olhos avermelhados, andar 

trôpego e fala enrolada. Assim agindo, CRISTIANO CARNAÚBA 

QUERENDO praticou a conduta descrita no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, 

pelo que, requer o Ministério Público Estadual seja recebida e autuada 

esta, e posteriormente se proceda a citação do denunciado para 

responder à acusação (rito sumário – artigo 394, inciso II, do CPP), 

notificando-se as testemunhas constantes do rol a seguir, para virem 

depor em juízo sobre os fatos narrados, prosseguindo o feito nos seus 

ulteriores termos, com a total procedência da denúncia formulada, 

condenando o ora acusado.”

Campo Novo do Parecis, 13 de novembro de 2017

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92684 Nr: 3377-50.2017.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DAMAS DE LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Alguns pontos relevantes devem ser aclarados para a análise do 

requerimento de liquidação.O primeiro é a competência para apreciação 

dos feitos, uma vez que em ação coletiva proposta pelo Ministério Público 

do Acre a demanda foi julgada procedente e, agora, um dos legitimados 

individuais, residente neste município de Campo Novo do Parecis/MT, 

vindica a liquidação de seu benefício.O Superior Tribunal de Justiça 

entende ser plenamente cabível a via eleita, aduzindo não existir interesse 

apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação 

coletiva para o processamento e julgamento das liquidações e execuções 

individuais desse título judicial.[...]A liquidação de sentença é a 

complementação da atividade jurisdicional produzida na primeira etapa de 

cognição, não possuindo caráter expropriatório, tendo por objetivo apenas 

a verificação do “quantum debeatur”. Diante de tal premissa, o artigo 509 

do CPC possibilitou a liquidação de sentença ainda que exista pendência 

de recurso. Senão sejamos:Art. 509. Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: Por fim, mesmo sabedora de que 

artigo 511, do CPC, traz o verbo “intimar”, na peculiar situação dos autos, 

qual seja, ação coletiva, proposta em Juízo diverso, entendo que a citação 

seria a via mais oportuna, em analogia ao disposto no artigo 515, § 1º, do 

CPC. Malgrado o descrito, esclareço que o requerente seguiu o direito 

positivo ao indicar a “intimação” do requerido e, forte no princípio da 

instrumentalidade das formas, não deve ser prejudicado. Por todo o 

exposto, RECEBO a presente liquidação, com os documentos que a 

instruem.Nos termos do artigo 511 do CPC, determino a CITAÇÃO do 

requerido, na pessoa de seu(s) advogado(s) para, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, apresentar os dados e documentos que entender cabíveis, 

sob pena de serem aceitos os cálculos apresentados pelo requerente, 

artigo 509, § 2º, do CPC.Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80985 Nr: 1314-86.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 Autos n° 1314-86.2016.811.0050 (Código 80985)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Genildo Pereira da Silva

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Genildo Pereira da Silva, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 79-80 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia __04___/__09___/2018,às 

__13__h_30___min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Ciência ao Ministério Público.

Sem prejuízo, em cumprimento do Provimento nº 05/2017-CGJ, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 560 de 1163



encaminhem-se a arma e munições apreendidas ao 44º Batalhão da 

Infantaria Motorizado, com as providências recomentadas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7086 Nr: 266-83.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL LUIZ MARCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ABEL LUIZ MARCA. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES, FACE O RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Certifique se todos os que possuem representação 

processual foram intimados quanto ao teor do decisum retro e se decorreu 

o prazo para manifestação.Em caso positivo, determino a remessa dos 

autos ao arquivo até provocação da parte interessada, promovendo-se a 

baixa no relatório, mantendo-se a distribuição. Em caso das intimações 

não terem sido realizadas, determino que as mesmas sejam feitas, 

fazendo em seguida a remessa ao arquivo e demais atos, devendo a d. 

Escrivania de tudo certificar.Cumpra-se, devendo a d. Escrivania observar 

que deve ser aplicado na hipótese o Provimento nº 16/07-CGJ do e. TJMT, 

isto é, no período de suspensão e arquivamento, ficará em aberto vistas 

dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública, que, a qualquer 

momento, poderá solicitar o desarquivamento para as diligências 

necessárias e, se decorrido o prazo de suspensão, sem que a Credora 

indique o endereço da parte Devedora ou de seus bens, os autos 

permanecerão no arquivo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 06 de fevereiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6974 Nr: 156-84.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARTORETTO E BEZ BATTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SARTORETTO E BEZ BATTI LTDA. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES, FACE O RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Interposto o recurso de apelação, certifique se 

houve a apresentação das razões, se não, intime-se para apresentação, 

no prazo legal.Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões 

sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo1009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o 

apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, com ou sem contrarrazões, devidamente intimada, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 06 de fevereiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7051 Nr: 231-26.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DOS SANTOS - COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE DOS SANTOS - COMERCIO. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES, FACE O RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADO NOS AUTOS

Despacho/Decisão: Vistos.Interposto o recurso de apelação, certifique se 

houve a apresentação das razões, se não, intime-se para apresentação, 

no prazo legal.Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões 

sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo1009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o 

apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 06 de fevereiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81939 Nr: 1905-48.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT, JOSE HENRIQUE 

DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos o atual endereço do executado/réu, de modo que, em caso 

negativo quanto à localização, que comprove as diligências no feito sob 

pena de arquivamento.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, ____ de Fevereiro de 

2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84242 Nr: 3318-96.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA CARVALHO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 
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Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83363 Nr: 2767-19.2016.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLKA ANDRZEJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2767-19.2016.811.0050 (Código 83363)

Requerente: Luiz Carlos Ferreira

Requerido: Polka Andrzejewski

Vistos.

Tendo em vista que a parte requerente apresentou o atual endereço da 

parte requerida em audiência, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia _______06/06/2018__________________, às ____14:30______horas.

Concomitantemente, cumpra-se a presente decisão nos termos daquela de 

f. 43.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 21 de fevereiro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60350 Nr: 1337-71.2012.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHOZ, TOZ, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ, CVDCZ, MRIZ, IIZ, CIZM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, Maury Borges da Silva - OAB:10.129/MT, PATRICIA 

ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, PAULA CRISTINA CARREIRA DE 

SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391/MT

 Autos nº 1337-71.2012.811.0050 (Código 60350)

Representante Inventariantes: Maria Aparecida de Oliveira

Inventariado: Espólio de Irineu Zanatta

 Vistos.

Em concordância com o parecer ministerial de f. 6.059, intime-se a 

herdeira Caroline Vitória Castro Zanatta para manifestar no prazo de 

quinze dias quanto a concordância desta última postulação de venda.

Decorrido o prazo, dê-se vistas ao Ministério Público.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 21 de fevereiro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63376 Nr: 1385-93.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face A PETIÇÃO acostada em fls. 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93968 Nr: 4160-42.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO BARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63530 Nr: 1540-96.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. J. MAZZOCHI PRESTADORA DE SERVIÇO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87637 Nr: 460-58.2017.811.0050

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 460-58.2017.811.0050 (Código 87637)

Representante Inventariantes: Maria Aparecida de Oliveira

Requerido: Espólio de Irineu Zanatta

 PRESTAÇÃO DE CONTAS - INVENTÁRIO

Vistos.
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Em concordância com o parecer ministerial de f. 273, cumpra-se 

integralmente a decisão de f. 210.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 21 de fevereiro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93520 Nr: 3903-17.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON OTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:OAB/MT 16.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

indicando conta bancária válida, visto que para que seja realizada a 

transferência, tal ato é indispensável.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17588 Nr: 3472-63.2006.811.0051

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Luciano de Tarso Huergo Bauermeister, Abraão 

Lincoln Carpes Bauermeister

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco Cimadon, Olavo Cimadom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Akio Kayano - 

OAB:8884/MS, Getúlio Gideão Miglioli  Bauermeister - 

OAB:10929/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Avelino Tavares Junior - 

OAB:3633/MT, João Bosco Ribeiro Barros Júnior - OAB:9607/MT

 Decido.Pelo exposto, DEFIRO o pedido aduzido pelos Executados para 

considerar a dívida pecuniária tal como homologada judicialmente nos 

autos dos Embargos 1221-67.2009.811.0051, Código 27112, devidamente 

atualizada até a presente data em R$ 2.706.429,18.Dada a distância 

temporal desde a avaliação original, EXPEÇA-SE novo mandado de 

avaliação, a observar o preço do imóvel e as acessões correspondentes. 

Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que digam sobre o valor atribuído 

ao imóvel.Não havendo impugnação, os Exequentes deverão se 

manifestar quanto a eventual interesse em proceder à adjudicação do bem 

penhorado ou à alienação particular dele.Conforme a hipótese, 

DEVOLVAM-ME conclusos os autos para a designação dos 

leilões.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Campo Verde/MT, 

22 de fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106639 Nr: 1431-74.2016.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028, Leandro Fabris Neto - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:13308/O

 Autos n° 1431-74.2016.811.0051 - 106639

Divórcio

Sentença.

Vistos em correição.

Elis Regina Lopes Martins, devidamente qualificada, ajuizou a presente 

ação de divórcio em face de Valtenir Martins da Silva, igualmente 

qualificado, visando à extinção do vínculo conjugal.

Durante o processamento do feito, as Partes compuseram-se 

amigavelmente colocando fim ao vínculo conjugal.

É o relatório. Decido.

Os direitos disponíveis tratados no acordo, porque de livre disposição 

pelas Partes, não impedem a homologação pretendida.

Isto posto, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as Partes.

Nos termos do art. 90, § 3º do NCPC, sem custas. CONDENO o Requerido 

ao pagamento dos honorários sucumbenciais desde logo arbitrados em R$ 

6.677,76, nos termos do item 15.2 da Tabela XI da Resolução 96/2007 da 

OAB/MT, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.

Sem prejuízo, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos 

honorários advocatícios do Procurador nomeado para defender os 

interesses da Requerente, desde logo arbitrados em R$ 6.677,76, nos 

termos do item 15.2 da Tabela XI da Resolução 96/2007 da OAB/MT.

EXPEÇAM-SE os mandados para a averbação e inscrição necessárias.

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Juizado da Infância e Juventude desta 

Comarca e à Secretaria de Saúde Municipal dando conhecimento das 

informações noticiadas no termo de acordo pelas Partes, para que tome 

as providências que entender pertinente.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 20 de setembro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123388 Nr: 2619-68.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISMAR DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO inteiramente 

improcedentes os pedidos iniciais, dando à lide resolução de mérito.Na 

forma do art. 85, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento 

das custas e dos honorários advocatícios do Procurador da Requerida, 

desde logo arbitrados em que corresponder a 10% do valor atualizado da 

causa, observados, em especial, o curto trâmite processual e a baixa 

complexidade da causa, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Certi f icado o trânsi to em ju lgado, arquive-se 

definitivamente.P.I.C.Campo Verde/MT, 01 de fevereiro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113090 Nr: 3908-70.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Maraschin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Augusto Sagboni Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 Autos n° 3908-70.2016.811.0051 - 113090

Cominatória

Despacho.

Vistos etc.
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INTIMEM-SE as Partes para que especifiquem as provas que ainda 

pretendam produzir. Em sendo o caso, as Partes deverão solicitar as 

diligências que entenderem necessárias.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140203 Nr: 457-66.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF Consórcios Nacional Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. V. Comércio de Cereais e Derivados Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 457-66.2018.811.0051 - 140203

Ação de Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Comprovada a mora do Requerido, por meio de protesto extrajudicial, 

DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia, assim 

como de seus documentos, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do 

NCPC.

Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO 

a anotação de restrição judicial no cadastro do veículo.

NOMEIO o Procurador do Requerente como depositário do bem da 

garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

CITE-SE a Requerida para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

a integralidade da dívida, acrescida de honorários advocatícios arbitrados 

em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da execução da liminar.

A Requerida poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 

1.321.052/MG).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141209 Nr: 932-22.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Camilo Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido 

antecipatório feito pelo Requerente para determinar a suspensão da 

inscrição atinente à obrigação vencida em 14 de agosto de 2015, do 

contrato 2377841201511, lançada perante o SCPC.A fim de bem cumprir a 

presente determinação judicial, OFICIE-SE à Requerida, bem como à 

SERASA e ao SCPC, para que promovam a exclusão da inscrição 

referente à operação indicada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

imposição de multa diária, a ser oportunamente arbitrada.Embora os 

princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial assim já 

recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, 

expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização do 

processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus da 

prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, na forma do art. 

99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 09 

de fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141290 Nr: 948-73.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Vila Alta Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Francisco Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Corrêa da Silva - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

CUMPRA-SE, conforme deprecado.

Após, DEVOLVA-SE, com as homenagens deste Juízo.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de fevereiro de 2018..

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117478 Nr: 6098-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudivania Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de 

quinze dias, e tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus 

quesitos, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo 

máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 

(dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109902 Nr: 2379-16.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 2379-16.2016.811.0051 - 109902

Espécie:

 Declaratória

Data e horário:

 19 de fevereiro de 2018, às 16:00 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Requerente e dos 

Advogados das Partes.

Tentada, não foi possível a conciliação.

 As Partes sugeriram os seguintes pontos como controvertidos: a) a 

quantidade de água efetivamente consumida pelo Requerente; b) eventual 

dano moral imposto ao Requerente e o valor da compensação 

correspondente.

Pediram, ainda, a produção de prova testemunhal e pericial.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Inexistindo 

irregularidades, DECLARO saneado o feito. Como controvertidos, fixo os 

pontos sugeridos pelas Partes. A fim de fazer frente a tais pontos 

controvertidos, DEFIRO a produção de prova testemunhal. Entretanto, 

embora não se desconheça a aparente pertinência do pedido de produção 

de prova pericial, resolve-se pela postergação da análise da produção de 

tal prova, nos exatos termos do art. 139, VI, do NCPC. É que, conforme a 

qualidade dos depoimentos das Partes, notadamente se ficar comprovada 

a existência de suposto vazamento, ou de posterior correção das leituras 

do equipamento sem qualquer intervenção, talvez não se faça necessária 

a perícia, já que a questão se resolverá por outras vias. O expediente tem 

a vantagem de não submeter o feito à demora que normalmente ocorre e, 

também, aos custos que o exame profissional geralmente exige. Assim, 

nos termos do já mencionado art. 139, VI, do NCPC, este a admitir a 

inversão da ordem de produção dos meios de prova, POSTERGO, para o 

encerramento da audiência de instrução, a análise da pertinência da 

produção da perícia. Nos termos do art. 357 do NCPC, ATRIBUI-SE à 

Requerida o encargo de demonstrar a pertinência da leitura tomada do 

equipamento. A inversão do ônus é pontual, apenas para a aludida 

circunstância, cabendo às Partes o ônus de demonstrar a idoneidade das 

outras alegações que fizerem. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 de abril de 2018, às 16:00 horas de Mato Grosso. 

Sai o Requerente devidamente intimado, a fim de que compareça e preste 

depoimento pessoal, sob pena de confissão. Os ilustres Procuradores 

saem também intimados a apresentar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. Caberá às Partes a intimação das 

Testemunhas, juntando a comprovação correspondente até três dias da 

audiência (art. 455, §§ 1º e 2º, do NCPC). Alternativamente, as Partes 

poderão apresentar suas Testemunhas no dia da audiência. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES

Juiz de Direito

 RICARDO ALEXANDRE VIANA

Advogado

CARLO ALBERTO DA SILVA

Requerente

 JULIO SANTANA DA ROSA NETO

Advogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141761 Nr: 1165-19.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Rosa Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Assim, à míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pela Requerente.Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento da Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC).Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139810 Nr: 231-61.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Temistocle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 10/04/2018, às 14h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140038 Nr: 356-29.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 12/04/2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141825 Nr: 1191-17.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1191-17.2018.811.0051 - 141825

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo 

às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento da Requerente.
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 Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC).

Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133450 Nr: 7612-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin, 

Banco John Deere S/A, Metropolitan Life Insurance Company, Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL, Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária 

Ltda, Bayer S/A, Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde - 

Cooperfibrafios, Syngenta Protecão de Cultivos Ltda, Banco Abc Brasil 

S/A, Luxembourg Comércio de Produtos Químicos Ltda, Sempre Sementes 

Eireli, Elétrica Serpal Ltda, Itaú Unibanco S/A, Nortox S/A, Banco Rabobank 

International Brasil S/A, Banco Votorantim S/A, Adama Brasil S/A, 

Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, Dow Agrosciences 

Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, 

Banco Bradesco S.A., Export-Import Bank of the United States, Widal e 

Marchioretto Ltda, Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A., 

Limagrain Brasil S.A., Souza Comércio de Produtos Automotivos Ltda, 

Hiper Mercado Gotardo Ltda, Nidera Sementes Ltda, IHARABRAS S/A. 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FMC Química do Brasil Ltda, Banco Santander 

(Brasil) S/A, Caiado Pneus Ltda, Agricola Roque Ltda, Prospecta 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., Iguaçu Maquinas Agrícolas Ltda, 

Produquímica Indústria e Comércio S.A., Novanis Animal Ltda, CCAB 

AGRO S.A., Campagnin Venancio Comercio de Produtos Agrícolas e 

Fertilizantes Eireli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, ALEXANDRE EPPINGHAUS VARELLA JACOB - 

OAB:100865, Alexandre Labonia Carneiro - OAB:251411/SP, 

ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890-B/PR, ALTENAR APARECIDO ALVES - OAB:27652, 

Anderson Pablo Ferreira de Camargo - OAB:OAB/MT 15222, ANDRE 

LUIZ GUELLA - OAB:22640, Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Augusto Delarco - OAB:390.488/SP, BRUNO DE 

OLIVEIRA MONDOLFO - OAB:309285, Bruno Delgado Chiaradia - 

OAB:177.650/SP, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, Carina Moisés Mendonça - OAB:210867/SP, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:19494, Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, DOUGLAS 

RICARDO GUILHEN MELO - OAB:4856, Edyen Valente Calepis - 

OAB:8.767/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031, Fernando 

Freitas Fernandes - OAB:19.171/MS, Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660, GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA 

FILHO - OAB:23378, Gabriel de Orleans e Bragança - 

OAB:282.419-A/SP, GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - 

OAB:246281, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112, 

GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - OAB:375475, 

Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941/MS, Ieda Maria Pando 

Alves - OAB:125.618/SP, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179, João 

Cláudio Correa Saglietti Filho - OAB:154.061/SP, José Ercilio de 

Oliveira - OAB:27.141/SP, Kedma Moraes Watanabe - 

OAB:256.534/SP, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

Leonardo Xavier Roussenq - OAB:22.385-A, LUANA AUXILIADORA 

FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Luiz Alceste Del Cistia Thonon 

Filho - OAB:211.808/SP, MARCO AURELIO GOMES FERREIRA - 

OAB:22358, Marcos Vinícius de Oliveira Maciel - OAB:351.233/SP, 

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185048, Octavio 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, Paulo Fernando 

Schneider -  OAB:8117/MT, Pedro Marinho Nunes - 

OAB:342.373-A/SP, Ricardo Nogueira de Souza Macedo - 

OAB:238706/SP, Ricardo Tepedino - OAB:286.277-A/SP, ROGÉRIO 

APARECIDO SALES - OAB:153621, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:16426/O, Vivian Carla 

dos Santos Zuchetto - OAB:5258/MT, Vivian Castellan Bernardino - 

OAB:305.491/SP, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEIXO de analisar o pedido aduzido pelo Banco Santander, uma vez que a 

questão suscitada há de atender ao procedimento administrativo e, depois, 

judicial reservados para tanto.No exercício da competência atribuída só ao 

Juízo da recuperação judicial, DEFIRO o pedido aduzido pelos Devedores 

para determinar o sobrestamento de qualquer ato de levantamento de 

dinheiro nos autos da Execução 1007135-47.2017.811.0041, da 4ª Vara 

Cível de Cuiabá, ajuizada por Emal Mineração, bem como para determinar a 

suspensão de qualquer ato de apreensão de maquinário financiado pelo 

Banco John Deere.OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, 

solicitando que mantenha o numerário em conta judicial até que se resolva, 

nesta instância ou na superior, sobre a essencialidade do bem.OFICIE-SE 

aos Juízos das Varas constantes da relação apresentada pelos 

Devedores (anexo à petição de 02 de fevereiro do corrente), solicitando 

que procedam à suspensão de qualquer ato de apreensão do maquinário 

John Deere.INTIMEM-SE os Credores Emal Mineração, Banco John Deere, 

MetLife, Banco Bradesco e Banco Votorantim, na pessoa de seus ilustres 

Procuradores, para que digam sobre a alegação feita pelos Devedores, no 

sentido de que a essencialidade dos bens afetados nas ações 

correspondentes estaria a autorizar a incidência da limitação do art. 49, § 

3º, da LRF.INTIMEM-SE os Devedores, também na pessoa de seus 

Procuradores, para que digam sobre o pedido de falência aduzido pela 

Credora Syngenta, bem como para que se manifestem acerca do produto 

supostamente desviado.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139690 Nr: 160-59.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Bueno de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 12/04/2018, às 13h40min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139772 Nr: 207-33.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Tomaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 10/04/2018, às 13h30min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139835 Nr: 247-15.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Jimenez Rojas
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 10/04/2018, às 14h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139836 Nr: 248-97.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eugência dos Santos Magno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 10/04/2018, às 14h40min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141656 Nr: 1106-31.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquiria Silvina Firmino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:12411/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°16-31.2018.811.0051 - 141656

Ação de Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Comprovada a mora da Requerida, por meio de protesto extrajudicial, 

DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia, assim 

como de seus documentos, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do 

NCPC.

Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO 

a anotação de restrição judicial no cadastro do veículo.

NOMEIO o Procurador do Requerente como depositário do bem da 

garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

CITE-SE a Requerida para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

a integralidade da dívida, acrescida de honorários advocatícios arbitrados 

em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da execução da liminar.

A Requerida poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 

1.321.052/MG).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140823 Nr: 764-20.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Estevo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Borgonoro Correa -ME, Selma 

Borgonoro Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 27/03/2018, às 14h20min, para realização da 

audiência de Conciliação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108753 Nr: 2039-72.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVITO BRUNO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dada a impossibilidade justificada de comparecimento da ilustre 

Procuradora do Requerente na audiência anteriormente designada, 

REDESIGNO o referido ato para o dia 18 de abril de 2018, às 16:30 horas 

de Mato Grosso.

CUMPRA-SE conforme despacho anterior.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141857 Nr: 1209-38.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maira Inês Noschang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Volkswagen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYTANIA CELESTE BRITO 

DOS SANTOS BAUERMEISTER - OAB:16311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido 

antecipatório feito pela Requerente.Embora os princípios constitucionais 

direcionadores de todo processo judicial assim já recomendassem, o Novo 

Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a 

fase do saneamento e da organização do processo como o momento 

adequado para eventual inversão do ônus da prova.POSTERGO para o 

saneador, portanto, a análise do pedido de alteração dos encargos 

probatórios, embasada, evidentemente, não só na legislação consumerista 

(art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual diploma processual (art. 373 

do NCPC).CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente – esta só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 21 de 

fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141814 Nr: 1190-32.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Aparecida Pereira Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1190-32.2018.811.0051 - 141814

Anulatória

Decisão.

Vistos etc.
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Do que se infere dos autos, a Requerente estaria sendo submetida à 

cobrança indevida de contribuição de melhoria. Tal cobrança seria ilegal 

por supostamente estar em desacordo com o disposto nos art. 82 e 83 do 

Código Tributário Nacional.

Se bem observadas às razões lançadas pela Requerente, nota-se que a 

alegação é de vício na constituição do débito exequendo, de maneira que 

por conta do defeito apontado o débito seria inexigível.

Ainda segundo a inicial, o débito exequendo que se pretende anulação já 

mereceu reparcelamento e é referente ao exercício de 2014.

Nesse contexto, não se mostra pertinente à análise liminar do pedido 

aduzido pela Requerente. É que dos documentos iniciais não se vislumbra 

o vício apontado, pelo menos não em cognição sumária. Para além disso, 

destaca-se que a pretensão já mereceu prazo razoável para o 

ajuizamento, de jeito que não merece urgência a justificar a postergação 

do contraditório.

Na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável aguardar a 

integralização do polo passivo e o decurso do prazo para resposta para, 

só depois, passar-se à análise do pedido antecipatório.

Decido.

POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela Requerente para 

depois do prazo de resposta.

Dada a improvável composição amigável das Partes, DEIXO de designar 

audiência de conciliação.

CITE-SE o Requerido para contestar a presente ação no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do NCPC).

Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141896 Nr: 1224-07.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Guimarães dos Santos 

- OAB: OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente para determinar a 

suspensão da inscrição atinente à obrigação vencida em 5 de fevereiro de 

2016, do contrato 000200391549351, lançada perante o Serasa.A fim de 

bem cumprir a presente determinação judicial, OFICIE-SE à Requerida, bem 

como ao Serasa, para que promovam a exclusão da inscrição referente à 

operação indicada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de 

multa diária, a ser oportunamente arbitrada.Embora os princípios 

constitucionais direcionadores de todo processo judicial assim já 

recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, 

expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização do 

processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus da 

prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o 

Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Embora o Requerente tenha se oposto à audiência de 

conciliação, só com a concordância da Requerida é que efetivamente se 

poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC).Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Dada a antecipação do Requerente, a 

Requerida poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição em até 

10 (dez) dias da audiência de conciliação (art. 334, § 5º, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142087 Nr: 1324-59.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Amilton Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 407,70, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ele.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141693 Nr: 1122-82.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Calaca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado, Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido 

antecipatório feito pelo Requerente para determinar a suspensão da 

exigibilidade da CDA nº. 201794391.Por consequência, preenchidos os 

demais requisitos legais, DETERMINO a transferência do veículo para o 

nome do Requerente.A fim de bem cumprir a presente determinação 

judicial, OFICIE-SE á Secretaria de Fazenda deste Estado a fim de que 

proceda á suspensão da exigibilidade da referida CDA, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de imposição de mult, a ser oportunamente 

arbitrada.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITEM-SE os 

Requeridos e INTIME-SE o Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 
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Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, os Requeridos poderão oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 22 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142056 Nr: 1312-45.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1312-45.2018.811.0051 - 142056

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Analisando-se os autos, percebe-se a incongruência das alegações 

iniciais quanto ao cálculo do valor incontroverso elaborado pelo 

Requerente.

De fato, na inicial, na inicial o Requerente aduz que adquiriu o imóvel por 

R$ 48.000,00 com entrada de R$ 4.000,00, sendo devedor, portanto, em 

tese de R$ 44.000,00.

No entanto, quando da realização do cálculo para atualização dos valores 

incontroversos, o Requerente atribuiu R$ 40.000,00 como preço do imóvel.

Para além disso, ainda da leitura do cálculo elaborado, verifica-se que o 

Requerente utilizou índice diverso daquele estabelecido na letra da lei para 

apuração dos resultados.

Diante de tais fatos, impossível analisar, por ora, o pedido antecipatório, se 

fazendo necessário maiores esclarecimentos quanto aos cálculos 

elaborados pelo Requerente e qual é realmente o valor que entende como 

incontroverso.

Isso posto, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 dias, emede 

a inicial, esclarecendo os cálculos apresentados, em especial delimitando 

qual é o valor que entende como incontroverso.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142108 Nr: 1334-06.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P.C. O. Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Rodrigues de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lehnen - 

OAB:21860/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1334-06.2018.811.0051 - 142108

Execução

 Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente ação de busca e apreensão.

Na inércia dos Procuradores, INTIME-SE a Parte, pessoalmente, para que 

supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142163 Nr: 1355-79.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talismar Rustick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ele.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133314 Nr: 7533-78.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Campo 

Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE E PARA A 

PARTE REQUERIDA ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação apresentado 

pelo requerido Município de Campo Verde, advertindo-a acerca do § 3º do 

mesmo Artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142217 Nr: 1378-25.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Bernard

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°1378-25.208.811.0051 - 142217

Ação de Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Comprovada a mora do Requerido, por meio de protesto extrajudicial, 

DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia, assim 

como de seus documentos, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do 

NCPC.

Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO 

a anotação de restrição judicial no cadastro do veículo.

NOMEIO o Procurador do Requerente como depositário do bem da 

garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

a integralidade da dívida, acrescida de honorários advocatícios arbitrados 

em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da execução da liminar.

O Requerido poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 

1.321.052/MG).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100198 Nr: 4102-07.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eni Carvalho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela Colli Dal Pra - 

OAB:OAB/MT 16720

 Autos n° 4102-07.2015.811.0051 - 100198

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em impugnar os cálculos 

apresentados pela Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 41 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98729 Nr: 3655-19.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CÉSAR CREMA - 

OAB:3.872-MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a resposta do 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139004 Nr: 10355-40.2017.811.0051

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Alessandro Barbosa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadson Gonzaga Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10355-40.2017.811.0051 - 139004 (...) Decido. RECEBO a 

emenda proposta pelo Requerente, determinando a inclusão dos 

Requeridos Regina de Oliveira Brito e de Vanildo Morais de Lima no polo 

passivo desta ação. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido liminar feito pelo 

Requerente, aqui tomado como cautelar, para determinar o depósito judicial 

dos aluguéis do imóvel localizado no Lote 01 da Quadra 43 do Bairro 

Campo Real, neste Município. Os depósitos eventualmente feitos pelo 

Requerido Jadson poderão ser consignados tal como determinado nos 

autos 350-22.2018.811.0051, Código 140030, só encaminhando-se para 

estes autos os depósitos a serem eventualmente feitos pelo Requerido 

Vanildo (se, de fato, exercer a posição de locador do imóvel) e outros que 

eventualmente os sucederem no contrato de locação. CITEM-SE os 

Requeridos e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, os Requeridos poderão oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). 

CUMPRA-SE a decisão proferida nos autos da ação de consignação em 

pagamento 350-22.2018.811.0051, Código 140030, procedendo-se à 

reunião das ações. Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142174 Nr: 1364-41.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni dos Santos Senger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Assim, à míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Requerente.No mais, 

POSTERGO a análise do pedido de inversão do ônus da prova para o 

saneamento do processo, quando então serão fixados os pontos 

controvertidos, e definidos os meios de prova a serem produzidos.Diante 

do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às 

instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, 

por carta precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do NCPC).Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do 

NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142169 Nr: 1361-86.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Januario Melo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1361-86.2018.811.0051 - 142169

Revisão Contratual

Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 330, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, a ação 

que tenha por objeto a revisão de contrato de empréstimo só poderá ser 

regularmente recebida se a inicial se fizer acompanhada dos cálculos que 

demonstrem o valor incontroverso da dívida.

Assim, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda à inicial, 

apresentando o valor incontroverso da dívida, por meio dos cálculos 

corretivos, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127331 Nr: 4440-10.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elio Aguiar Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA NOVA 

DATA DA PERÍCIA que, foi redesignada para o dia 23/03/2018, no mesmo 

horário da perícia anteriormente designada, com a mesma profissional e no 

mesmo local, em razão da decretação de ponto facultativo na data 

anteriormente designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108753 Nr: 2039-72.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVITO BRUNO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA NOVA 

DATA DA PERÍCIA que, foi redesignada para o dia 23/03/2018, no mesmo 

horário da perícia anteriormente designada, com a mesma profissional e no 

mesmo local, em razão da decretação de ponto facultativo na data 

anteriormente designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127984 Nr: 4743-24.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edervaldo Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA NOVA 

DATA DA PERÍCIA que, foi redesignada para o dia 23/03/2018, no mesmo 

horário da perícia anteriormente designada, com a mesma profissional e no 

mesmo local, em razão da decretação de ponto facultativo na data 

anteriormente designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124851 Nr: 3286-54.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altemar Roberto Eckert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça, e bem assim o 

de parcelamento e o de pagamento das custas ao final.INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para que 

procedam ao recolhimento das custas processuais pendentes, sob pena 

de extinção do feito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135681 Nr: 8617-17.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineidi Araujo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA NOVA 

DATA DA PERÍCIA que, foi redesignada para o dia 23/03/2018, no mesmo 

horário da perícia anteriormente designada, com a mesma profissional e no 

mesmo local, em razão da decretação de ponto facultativo na data 

anteriormente designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140204 Nr: 458-51.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José do Carmo Gomes, Maria Sonia Sales Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142167 Nr: 1359-19.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAI - Financeira Americanas Itaú S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1359-19.2018.811.0051 - 142167

Declaratória

 Despacho.
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Vistos etc.

INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente ação.

Na inércia do Procurador, INTIME-SE a Parte, pessoalmente, para que 

supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142234 Nr: 1389-54.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cesar de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido 

antecipatório feito pelo Requerente para determinar a suspensão da 

inscrição atinente à obrigação vencida em 10 de abril de 2015, do título 

003020039035249L, lançada perante o Serasa.A fim de bem cumprir a 

presente determinação judicial, OFICIE-SE à Requerida, bem como ao 

Serasa, para que promovam a exclusão da inscrição referente à operação 

indicada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa 

diária, a ser oportunamente arbitrada.Embora os princípios constitucionais 

direcionadores de todo processo judicial assim já recomendassem, o Novo 

Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a 

fase do saneamento e da organização do processo como o momento 

adequado para eventual inversão do ônus da prova.POSTERGO para o 

saneador, portanto, a análise do pedido de alteração dos encargos 

probatórios, embasada, evidentemente, não só na legislação consumerista 

(art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual diploma processual (art. 373 

do NCPC).CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – esta só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Embora o 

Requerente tenha se oposto à audiência de conciliação, só com a 

concordância da Requerida é que efetivamente se poderá deixar de 

realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141508 Nr: 1058-72.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Cesar Antonelli de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1058-72.2018.811.0051 - 141508 (...) Decido. Pelo exposto, nos 

termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido antecipatório feito pelo 

Requerente para determinar a suspensão da eficácia das cláusulas 

contratuais que se refiram ao preço do lote e à forma de correção das 

prestações mensais. Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido 

de consignação feito na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 

768,01, tido por suficiente para a liberação das obrigações assumidas por 

ele. O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das prestações 

independentemente de nova autorização judicial, só sendo considerado 

em mora se deixar de assim proceder, caso em que se admitirá à 

Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos o 

protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus pagadores. (...) 

POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de alteração 

dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC). CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97205 Nr: 3094-92.2015.811.0051

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, 

Louis Dreyfus Commodities Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY GOMBOSSY DE MELO 

FRANCO - OAB:185048, Pedro Conde Elias Vicentini - 

OAB:185.048/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 Autos n° 3094-92.2015.811.0051 - 97205

Cautelar

Decisão.

Vistos etc.

De breve análise dos argumentos apresentados pelas Partes, nota-se 

pertinente o acolhimento da pretensão das Requerentes, porque, de fato, 

a ação de recuperação judicial intentada pelos Requeridos teve seus 

efeitos parcialmente suspensos pela instância superior.

Sendo, pois, impertinente a suspensão pleiteada pelos Requeridos, 

impulsiona-se o feito, para instaurar a fase de cumprimento de sentença.

Assim, INTIME-SE a Parte executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da 

dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC).

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada Parte exequente. Depois, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos, intimando-se as Exequentes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens disponíveis dos 

Devedores, ou para que solicite as diligências que entender necessárias, 

sob pena de suspensão do feito.

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132453 Nr: 7151-85.2017.811.0051

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geromin Antonio Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Biral Vieira da Cunha 

Martins - OAB:OAB/SP 246.397, JULIANA MASCARENHAS DE ARAÚJO 

- OAB:392020, Marcelo Junqueira Inglez de Souza - OAB:OAB/SP 

182.514, Tatiana Tiberio Luz - OAB:OAB/SP 196.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

designada para o dia 20/03/2018 às 08h00min, no Laboratório 

Pró-Sementes - Localizado na Av. Lions Internacional, nº 432, CEP: 

78.740-162, Vila Aurora, Rondonópolis-MT, devendo as partes 

apresentarem os documentos solicitados pelo perito para a confecção do 

laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132453 Nr: 7151-85.2017.811.0051

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geromin Antonio Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Biral Vieira da Cunha 

Martins - OAB:OAB/SP 246.397, JULIANA MASCARENHAS DE ARAÚJO 

- OAB:392020, Marcelo Junqueira Inglez de Souza - OAB:OAB/SP 

182.514, Tatiana Tiberio Luz - OAB:OAB/SP 196.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de 

complementação de diligência formulado pelo Oficial de Justiça, devendo 

comprovar nos autos o pagamento da guia anexa à presente certidão, em 

caso de concordância com o pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141656 Nr: 1106-31.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquiria Silvina Firmino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:12411/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140203 Nr: 457-66.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF Consórcios Nacional Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. V. Comércio de Cereais e Derivados Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142217 Nr: 1378-25.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Bernard

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117478 Nr: 6098-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudivania Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi designada a perícia para o dia 28/03/2018, às 

8:40 horas, razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para comparecer na data indicada, munida de seus 

documentos pessoais e exames médicos, caso tenha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24009 Nr: 1973-73.2008.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia, Eliane Aparecida de Souza 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): US Travel Operadora de Turismo Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Marcondes Morgado 

- OAB:270905/SP

 Autos n° 1973-73.2008.811.0051 - 24009

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Consagrada está na lei civil que a sociedade empresária é pessoa jurídica 

una, ainda que sejam instituídos estabelecimentos secundários, tais como 

filiais.

 Em outras palavras, as regras que dizem respeito ao CNPJ, utilizadas 

para subdividirem as pessoas jurídicas de acordo com cada um de seus 

estabelecimentos, não possuem o efeito de cindir as pessoas jurídicas 

que se estabelecem em mais de um lugar, nem o seu patrimônio, que 

permanece único, vinculado à personalidade jurídica comum.

Em consonância, no Recurso Especial 1.355.812/RS, o Superior Tribunal 

de Justiça fixou o entendimento de que a discriminação do patrimônio da 

empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da 

pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo 

o ativo do patrimônio social por suas dívidas.
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Assim, por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO nova indisponibilidade 

de eventuais valores depositados em aplicações financeiras da Executada 

ou de suas filiais, limitada ao total da dívida.

Tornados indisponíveis quaisquer ativos financeiros da Executada, 

INTIME-SE seu ilustre Procurador para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça impugnação à execução.

Não havendo manifestação da Executada, DETERMINO, desde logo, a 

conversão da indisponibilidade em penhora, independentemente de termo 

ou de auto, na forma do art. 854, § 5º, do NCPC.

Nessa última hipótese, INTIMEM-SE as Partes para o que de direito.

Infrutífera a providência, INTIMEM-SE os Exequentes, na pessoa de sua 

ilustre Procuradora, para que indiquem bens disponíveis da Executada, em 

(10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional em cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91887 Nr: 1312-50.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Execução

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para 

que diga sobre a pertinência da suspensão da presente ação, 

supostamente em razão do processamento de recuperação judicial movida 

pelo Executado.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119393 Nr: 901-36.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zelia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Isso posto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

improcedentes os pedidos iniciais, dando a lide resolução de 

mérito.CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10 % do valor da 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, mas de 

exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.No mais, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, eventual manifestação por parte do interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de trinta dias, arquive-se 

definitivamente.P.I.C. Campo Verde/MT, 17 de janeiro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117483 Nr: 6101-58.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cardoso Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, 

dando à lide resolução de mérito.CONDENO as Requerentes ao pagamento 

das custas e dos honorários sucumbenciais, desde logo arbitrados ao que 

corresponder a 10% do valor atualizado da causa, mas de exigibilidade 

suspensa dada a gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.Campo Verde/MT, 30 de janeiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108393 Nr: 1953-04.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Risio Francisco Carvalho Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Eckert, Maria Macarini Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Realino da Rocha Bastos - 

OAB:5713/MT

 Autos n° 903-69.2018.811.0051 - 108393 (...) Com essas considerações, 

indefere-se o pedido antecipatório feito pelo Requerente.À míngua de 

irregularidades, DECLARO saneado o feito.FIXO, como controvertido, os 

seguintes pontos de fato e de direito: a) o direito do Requerente à parcela 

de 67 hectares tirada do imóvel dos Requeridos, influenciado, ou não, pela 

alegada falta de delimitação da fração; b) a data do início dos atos de 

esbulho supostamente praticados pelos Requeridos, desde janeiro de 

1982, data do ajuizamento da ação possessória, ou desde novembro de 

2005, quando do ajuizamento da ação reivindicatória; c) o valor da renda 

da parcela de 67 hectares praticado no mercado desde 1982 ou 2005; d) 

a superveniência de algum fato extintivo do direito do Requerente, 

notadamente por força de nova ação ajuizada pelos Requeridos.Para 

fazer frente a tais questões, DEFIRO apenas a produção de prova pericial, 

para a análise do item ‘c’ dos precitados pontos controvertidos. As demais 

questões serão elucidadas pela simples aplicação do direito às 

circunstâncias de fato tidas por incontroversas.Assim, NOMEIO, como 

Perito do Juízo, o Sr. Venícius Rodrigo Kunzler, VRK Consultoria, 

localizada na Rua Aracaju, 500, Sala 02, Centro, em Campo Verde/MT, 

telefone 3419-2942.Como do Juízo, indico apenas a questão mencionada 

no item ‘c’ dos pontos controvertidos, atinente ao preço da renda de 67 

hectares do imóvel disputado pelas Partes desde o ano de 

1982.INTIMEM-SE as Partes para que, querendo, em 5 (cinco) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.INTIME-SE o 

Perito para que, em aceitando o encargo, apresente proposta de 

honorários periciais, evidentemente proporcionais ao trabalho necessário 

à resposta aos quesitos do Juízo e das Partes. (...) Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79000 Nr: 3821-22.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rawell Quimica Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marvet Comercio e Representações de 

Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 
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OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS CAMARGO 

MATTIELLO - OAB:40552

 Autos n° 3821-22.2013.811.0051 - 79000

Execução

Despacho.

Vistos etc.

AGUARDE-SE o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos nº. 

594-82.2017.811.0051 – 118748.

Após, CONCLUSOS, inclusive para análise da pertinência da extinção do 

feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141141 Nr: 903-69.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Luiz Moura da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°903-69.2018.811.0051 - 141141

Ação de Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Comprovada a mora do Requerido, por meio de protesto extrajudicial, 

DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia, assim 

como de seus documentos, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do 

NCPC.

Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO 

a anotação de restrição judicial no cadastro do veículo.

NOMEIO o Procurador do Requerente como depositário do bem da 

garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

a integralidade da dívida, acrescida de honorários advocatícios arbitrados 

em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da execução da liminar.

O Requerido poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 

1.321.052/MG).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135221 Nr: 8434-46.2017.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8434-46.2017.811.0051- 135221

Homologação Extrajudicial

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de homologação de auto composição extrajudicial 

ajuizado por Stefany Spiguel Reami Silva e Douglas Bassanesi da Silava, 

versando sobre divórcio, guarda e alimentos da filha em comum.

Instado, o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo.

Decido.

Estando os direitos do infante preservados, nada obsta a homologação do 

acordo.

Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas Partes, nos termos do 

art. 487, III, ‘b’, do NCPC, dando à lide resolução do mérito.

Sem honorários e sem custas, nos termos do art. 90, § 3º, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o necessário à averbação e 

inscrição necessárias perante a serventia extrajudicial, inclusive para a 

correção do nome da Requerente. No expediente, informe-se a gratuidade 

da Justiça.

EXPEÇAM-SE, ainda, os formais de partilha.

Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 793 Nr: 17-76.1995.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTRO FIUZA KREMER, JOCELITO 

FERNANDES KREMER, DOMINGOS RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NATAL GIARETTA - 

OAB:OAB-PR16965, Giovane Moisés Marques dos Santos - 

OAB:24443/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6526B/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B, ZANONE 

FERREIRA DO AMARAL - OAB:4453A-MT, ZANONI FERREIRA DO 

AMARAL - OAB:4453 A-MT

 Decido.Isso posto, DEFIRO o pedido de p. 366/367, para reconhecer a 

impenhorabilidade do valor de R$ 2.128,21, efetivado na conta poupança 

do Executado Austro Fiuza Kremer.Dado o silêncio do Executado Jocelito 

Fernandes Kremer MANTENHA-SE o bloqueio de R$ 156,11 efetivado em 

seu desfavor, determinando a transferência de tais valores a conta a ser 

indicada pelo Exequente.DETERMINO o desbloqueio dos valores 

bloqueados na conta poupança do Executado Austro, com a transferência 

de tais valores à conta poupança de sua titularidade.Após, o Exequente 

deverá apresentar novos cálculos de atualização da dívida, já 

descontados todos os valores já bloqueados, requerendo o que entender 

de direito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70443 Nr: 3322-09.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Eliza Belão Portilho Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Eliza Belão Portilho 

Freitas - OAB:11.910 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, informar nos autos 

o número do seu CPF, a fim de possibiltar a confecção do ofício 

requisitório de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32936 Nr: 3055-71.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PML Petersen Matex Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair de Moraes Júnior - 

OAB:200.488/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 
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prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76492 Nr: 1455-10.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itabuna Textil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B Gomes Ltda, Alan Bruno Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Donaire Junior - 

OAB:SP/147.015, Leandro Marcantonio - OAB:SP/180.586, STEFANIE 

JIMENEZ WENDE - OAB:279018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termo da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, enviar ao 

e-mail campoverde.1vara@tj.mt.jus.br, o resumo da petição inicial dos 

autos de Ação de Cobrança nº 1455-10.2013.811.0051, Cód. 76492, a fim 

de que possa ser expedido o Edital de Citação com maior agilidade, 

conforme dispõe o item 7.5.2 do provimento 56/2007 da Corregedoria 

Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141581 Nr: 1078-63.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1078-63.2018.811.0051 - 141581

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo 

às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento da Requerente.

 Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC).

Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71179 Nr: 176-23.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Wilson Caetano e Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 176-23.2012.811.0051 (Código 71179)

Execução Fiscal.

 Vistos em correição.

Trata-se de execução fiscal promovida pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

- CEF, em desfavor de RENAN WILSON CAETANO E CIA LTDA - ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O executado, citado por edital (fls. 47), não comprovou o pagamento.

Em seguida, a Defensoria Pública nomeada para defesa, requer a nulidade 

da citação por edital (fls. 55/59).

Prosseguindo, a parte autora noticia que o executado não efetuou o 

pagamento e requer a tentativa de penhora “on-line”, sobre valores nas 

contas da pessoa executada e dos sócios devedores indicados na CDA e 

pesquisa e penhora via RENAJUD (fls. 60).

É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, a teor da possibilidade de retratação conferida pelo art. 1.018 do 

NCPC, MANTENHO a decisão objurgada em todos os seus termos, eis que 

seus fundamentos bem resistem aos argumentos do recorrente, bem 

como não teve alteração no cenário fático e jurídico.

Por conseguinte, extrai-se dos autos que, o executado, intimado via 

editalícia, não adimpliu o débito no prazo legal, motivo pelo qual o 

exequente pleiteia a realização de penhora online, por meio do sistema 

BACENJUD e RENAJUD.

 Todavia, de elementar conhecimento que para efetivação da penhora 

online existem alguns requisitos que o exequente deve observar como, 

por exemplo, anexar os cálculos atualizados da dívida.

Assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco), dias apresente planilha do débito atualizado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 18 de setembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 78917 Nr: 3745-95.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Rodrigues Costa, Claci Terezinha Bulow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 (...) FUNDAMENTO E DECIDO.1.DAS PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO.Na tradição do Código de 

Processo Civil de 1973, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse e a 

legitimidade eram condições da ação, contudo, na nova sistemática 

desaparece a figura da possibilidade jurídica do pedido como condição da 

ação, cuja análise é feita em conjunto com o mérito da demanda.Deste 

modo, AFASTO a preliminar arguida às fls. 53.2. DAS PROVAS.De 

proêmio, em virtude da inexistência de questões preliminares e nulidades, 

DECLARO SANEADO o feito, em obediência ao que preconiza o art. 357, 

do NCPC.No que tange à organização do processo, tem-se que a 

CONTROVÉRSIA reside na prova da propriedade da autora e na posse 

injusta do réu.A fim de elucidar as questões acima delineadas, DEFIRO a 

produção de prova ORAL, consubstanciada na inquirição de testemunhas 

e juntada de novos documentos. Por corolário, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06.03.2018 às 14:00 horas, sem prejuízo 

da conciliação das partes, consoante dispõe o artigo 359 do NCPC.FIXO o 

prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, sob pena 

de preclusão.ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior somente será admitida se comprovada e justificada a 

imprescindibilidade de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos 

distintos. CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se 

para as disposições do art. 455 do NCPC.Se houverem testemunhas 

residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua oitiva. 

INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde, 12 de dezembro de 2017.MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 76262 Nr: 1219-58.2013.811.0051
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 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claci Terezinha Bulow Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT

 Processo nº. 1219-58.2013.811.0051 – Código 76262.

Ação cautelar inominada.

Vistos etc.

Trata-se de ação cautelar inominada movida por CLAUCI TEREZINHA 

BULOW em face de ALICE GOMES DE SOUZA, ambas qualificadas nos 

autos, em que pretende a manutenção na posse e administração do imóvel 

objeto da ação principal (código 31064) até julgamento final da demanda.

O requerimento de liminar foi deferido às fls. 98/99.

Devidamente citada (fls. 96/97), a requerida contesta a ação arguindo 

preliminarmente a inépcia da inicial e, no mérito, refuta os argumentos 

iniciais, pugnando pela improcedência da ação. Alega, em suma, que o 

imóvel em discussão foi adquirido por ela junto a Imobiliária Nossa Casa e 

nunca pertenceu ao Sr. Geraldino, de modo que a alienação por ele 

realizada é fraudulenta (fls. 100/110).

Impugnação à contestação consta às fls. 134/135.

Oportunizada a especificação de provas (fls. 137), a autora requer o 

aproveitamento das provas produzidas no processo nº 31.063 e consigna 

a dispensa da oitiva de testemunhas (fls. 138) e a requerida permanece 

silente (fls. 141).

Instada a se manifestar acerca do requerimento de prova emprestada, a 

requerida informa o interesse na realização de perícia, na oitiva de 

testemunhas e na intimação da requerente para apresentar prova do 

pagamento pela suposta aquisição de parte do imóvel. Na ocasião, nada 

opõe quanto à prova emprestada (fls. 143).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I. DA PRELIMINAR.

I.1) DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE VARÃO NO POLO 

PASSIVO.

De início, considerando que o contrato descrito nos presentes autos foi 

firmado pela requerente e seu esposo JAIRO RODRIGUES DA COSTA e 

que a demanda foi proposta apenas pelo cônjuge virago, necessário fazer 

algumas ponderações sobre a necessidade ou não da integração da lide 

do outro colegitimado.

É cediço que a questão em tela não está pacificada, ao contrário é 

tormentosa, existindo duas correntes doutrinárias e jurisprudenciais que 

travam constantes críticas sobre o tema.

De acordo com a corrente que repele a existência do referido instituto, a 

admissão de litisconsórcio ativo necessário infringe o princípio do acesso 

à Justiça, já que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa, senão em virtude de lei (art. 5º, II c.c. XXXV da CF).

A propósito, transcreva-se a lição do culto doutrinador FREDIE DIDIER, 

para quem:

Como• regra quase sem exceção, não há litisconsórcio necessário ativo. 

O texto do CPC é claro (art. 115, par. ún., CPC), com grifo nosso: “Nos 

casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor 

que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do 

prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”.

E nem poderia ser diferente.

O fundamento dessa conclusão é apenas um: o direito fundamental de 

acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5° da CF/1988). O direito de ir a juízo 

não pode depender da vontade de outrem. Se houvesse litisconsórcio 

necessário ativo, seria possível imaginar a situação de um dos possíveis 

litisconsortes negar-se a demandar, impedindo o exercício do direito de 

ação do outro. [...]. Essa circunstância, violação intolerável de direito 

fundamental, já deveria ser o suficiente para inumar a discussão. [...]. 

(DIDIER, Fredier Jr, Curso de Direito Processual Civil – introdução ao Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. 1, 18ª Edição, Editora 

Jus podium, 2016, p. 464/465).

Seguindo a tese do referido doutrinador, a Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento do recurso Especial de n.º 1138103 / PR, 

prolatou o seguinte acórdão:

DIREITO CIVIL. REGISTRO PUBLICO. NOME CIVIL. RETIFICAÇÃO DO 

PATRONÍMICO. ERRO DE GRAFIA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DUPLA 

CIDADANIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA EM JUÍZO 

DE TODOS OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA. 1. A regra da inalterabilidade 

relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome), 

estabelecido por ocasião do nascimento, reveste-se de definitividade, 

admitindo-se sua modificação, excepcionalmente, nas hipóteses 

expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por 

decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo 

e ausência de prejuízo a terceiros. 2. No caso em apreço, o justo motivo 

revela-se presente na necessidade de suprimento de incorreções na 

grafia do patronímico para a obtenção da cidadania italiana, sendo certo 

que o direito à dupla cidadania pelo jus sanguinis tem sede constitucional 

(art. 12, § 4º, II, "a", da Constituição da República). 3. A ausência de 

prejuízo a terceiro advém do provimento do pedido dos recorridos - tanto 

pelo magistrado singular quanto pelo tribunal estadual -, sem que fosse 

feita menção à existência de qualquer restrição. Reexame vedado pela 

Súmula 7 do STJ. 4. Desnecessária a inclusão de todos os componentes 

do tronco familiar no pólo ativo da ação, uma vez que, sendo, via de regra, 

um procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há lide nem partes, 

mas tão somente interessados, incabível falar-se em litisconsórcio 

necessário, máxime no pólo ativo, em que sabidamente o litisconsórcio 

sempre se dá na forma facultativa. 5. Recurso especial não provido. (STJ 

– 4ª Turma - RECURSO ESPECIAL Nº 1.138.103 - PR (2006/0195862-8), 

Ministro relator: LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO: 06/09/2011).

Por outro lado, parte da doutrina sustenta que em casos 

excepcionalíssimos é possível e viável a utilização desse instituto. 

Entretanto, reconhece que o legislador não explicitou nada acerca da 

vedação ou aceitação, portanto abre margens à interpretação, cabendo 

ao magistrado à decisão de aceitar ou não, analisando o caso concreto.

 É o que se infere dos ensinamentos do ínclito jurista CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO:

[...] Se o litisconsórcio necessário passivo já é excepcional no sistema, de 

excepcionalidade ainda maior reveste-se a necessidade em relação ao 

pólo ativo da relação processual. As dificuldades para implementá-lo são 

mais graves e podem revelar-se até mesmo insuperáveis, o que se dará 

sempre que um colegitimado se negue a participar da demanda. Como 

ninguém pode ser obrigado a demandar contra sua própria vontade (nemo 

ad agendum cogi potest, princípio constitucional da liberdade), em casos 

assim o autor ficará em um impasse sem solução e não poderá obter a 

tutela jurisdicional pretendida; não é o que sucede em casos de 

litisconsórcio necessário passivo, nos quais mais cedo ou mais tarde 

todos os litisconsortes serão citados e, se preferirem não comparecer, 

serão revéis (arts. 319 ss.). E determinar a citação do colegitimado ativo 

para vir ao processo figurar como autor, sob pena de revelia, é um 

enorme absurdo. Citações fazem-se ao demandado e não a possíveis 

demandantes. Revelia é uma situação a que pode chegar o demandado 

que não contesta e jamais o sujeito que se recusa a demandar. Por essa 

razão, a admissibilidade do litisconsórcio ativo confina-se no campo 

rigorosamente restrito das situações em que, segundo o direito material, 

cada um dos colegitimados tenha o poder de opor-se aos resultados 

desejados pelos outros. Da legitimidade conjunta para a realização do 

negócio jurídico decorre a legitimidade conjunta para postular em juízo os 

mesmos resultados que este produziria. (Instituições de Direito Processual 

Civil. 1ªVol. II. 6ª edição. São Paulo. Malheiros Editores. 2009, págs. 

364-365 - grifou-se)

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA NERY, por seu turno, afirmam que no 

caso de litisconsorte necessário ativo, o demandante pode atuar sozinho, 

porém deve citar como réu a pessoa que deveria estar consigo no polo 

ativo. Interessante, ainda, que em tese ponderam que após a citação o 

“réu pode manifestar sua vontade de: a) continuar no polo passivo, 

resistindo à pretensão do outro; b) integrar o polo ático, formando o 

litisconsorte ativo necessário” (in Comentários ao Código de Processo 

Civil, São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 517).

Perfilhando o mesmo entendimento, o STJ já decidiu que:

[...] o tema da admissibilidade ou não do litisconsórcio ativo necessário 

envolve limitações ao direito constitucional de agir, que se norteiam pela 

liberdade de demandar5, devendo-se admitir-se apenas em situações 

excepcionais. Não se pode excluir completamente a possibilidade de 

alguém integrar o polo ativo da relação processual, contra a sua vontade, 

sob pena de restringir-se o direito de agir da outra parte, dado que o 

legitimado que pretendesse demandar não poderia fazê-lo sozinho, nem 

poderia obrigar-se a co-legitimado a litigar conjuntamente com ele. Fora 

das hipóteses expressamente contempladas na lei (verbis gratia, art. 10, 
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CPC), a inclusão necessária de demandantes no polo ativo depende da 

relação de direito material estabelecida entre as partes. Antes de tudo, 

todavia, é preciso ter em conta a excepcionalidade em admiti-la, à vista do 

direito constitucional de ação. (STJ – 4º Turma – Resp 00141172-RJ, 

julgado 1999).

Com a devida vênia aos defensores da segunda posição, entendo que a 

solução apresentada por NELSON NERY JR. e ROSA NERY, que propõe a 

inclusão daquele que deveria figurar no polo ativo como demandado, em 

verdade, acaba por indicar a formação de um litisconsorte passivo, ao 

invés de ativo.

FREDIE DIDIER JR., com a propriedade que lhe é inerente, propõe solução 

mais condizente e que, inclusive, melhor se amolda aos preceitos 

defendidos pelas duas correntes, qual seja, dar ciência ao terceiro acerca 

da existência do processo, sem impor-lhe o ingresso na lide, mas, apenas, 

possibilitando que ele, caso assim deseje, tome eventuais providências 

que entender pertinentes. A propósito:

[...] Diante dessa solução – demanda proposta por um litigante, mas que 

poderia ter sido proposta por mais de um, em litisconsórcio unitário -, cabe 

ao juiz determinar a convocação de possível litisconsorte unitário ativo 

para, querendo, integrar o processo. Trata-se de exemplo de intervenção 

iussu iudicis (sobre o tema, ver o capítulo sobre intervenção de terceiros 

neste volume do Curso).

Essa providência tem o objetivo de dar ciência do litígio ao possível 

litisconsorte unitário, para que possa tomar a providência- que lhe convier. 

Isto vai permitir que, tendo ou não ingressado no processo, a esse 

colegitimado se estendam os efeitos da coisa julgada. Sobre a polêmica a 

respeito da extensão da coisa julgada ao terceiro possível litisconsorte 

unitário, ver item seguinte.

Uma vez cientificado, o terceiro pode: a) ou assumir a posição de 

litisconsorte ativo ulterior unitário; b) calar-se, prosseguindo a condução 

do processo pelo demandante originário, que é seu substituto processual 

(legitimado extraordinário); c) aderir à contestação do réu, resistindo à 

pretensão do demandante originário, assumindo posição semelhante à de 

um assistente". Nesse último caso, atuaria em nome próprio defendendo a 

situação jurídica afirmada pelo réu - caso, pois, de legitimação 

extraordinária. [...]” (DIDIER, Fredier Jr, Curso de Direito Processual Civil – 

introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. 1, 

18ª Edição, Editora Jus podium, 2016, p. 462/463).

Nesta linha de intelecção, importante registrar que se por um lado é defeso 

obrigar o colegitimado a integrar o polo ativo da lide, não se mostra 

plausível que a lide prossiga sem que este dela tome ciência.

Não obstante, inexiste óbice para o prosseguimento do processo.

Diante o exposto, DETERMINO a intimação do cônjuge da parte autora, SR. 

JAIRO RODRIGUES COSTA, no endereço da autora, dando-lhe ciência do 

presente litígio e, também, possibilitando-lhe intervir no processo da 

maneira que melhor lhe convier.

II. DAS PROVAS.

De proêmio, em virtude da inexistência de questões preliminares e 

nulidades, DECLARO SANEADO o feito, em obediência ao que preconiza o 

art. 357, do NCPC.

No tocante ao pleito de prova emprestada, registra-se que a legislação 

processual admite essa modalidade de produção probatória, desde que 

observado o contraditório (artigo 372, caput, do NCPC).

Doutrinando sobre o tema ora em debate, LUIZ GUILHERME MARINONI, 

SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO, asseveram que:

Prova emprestada. A prova emprestada é admissível no processo civil 

desde que observadas as suas condicionantes. O contraditório é um dos 

fatores de maior legitimação do uso da prova emprestada no processo. 

Quanto à sua observância, porém, é preciso considerar basicamente duas 

situações diferentes: a) aquela em que a prova emprestada será utilizada 

perante as mesmas pessoas que participaram da sua produção 

anteriormente; e b) aquela em que a prova emprestada será utilizada 

perante pessoas parcialmente coincidentes ou totalmente diferentes 

daquelas que participaram da sua produção originariamente. Quanto à 

primeira situação. Existem casos em que não há qualquer variação na 

prova e o contraditório pode ser observado integralmente de forma 

posterior. É o caso da prova documental, por exemplo. Não há aí qualquer 

dificuldade em aceitar a produção da prova emprestada. Basta a sua 

submissão ao contraditório no novo processo. Existem outros casos, 

contudo, em que será necessário cogitar de novos fatos ou ler a prova a 

partir de novos enfoques dados aos fatos. Nessas situações, a admissão 

da prova emprestada poderá ocorrer se for viável reabrir o contraditório 

ou, pelo menos, fatiar a prova no que tange às alegações de fato 

originárias e as novas alegações de fato ou novos enfoques dados aos 

fatos. Quanto à segunda situação. Há hipóteses em que, nada obstante a 

ausência das partes ou pelo menos uma das partes na participação da 

formação da prova, é plenamente viável a sua submissão ao contraditório 

pleno no novo processo. Atendido o contraditório, a prova emprestada é 

obviamente admissível. Em outras hipóteses, porém, o contraditório poderá 

não ser realizável, mas a prova emprestada pode constituir o meio de a 

parte sustentar sua posição em juízo. Neste caso, convém ponderar os 

direitos em jogo (o direito ao contraditório, o direito à tutela jurisdicional e 

eventualmente, a importância da pretensão material afirmada em juízo) 

para saber se a prova emprestada deve ou não ser admitida no processo. 

Assim, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro 

processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 

contraditório ou, excepcionalmente, devidamente ponderados os direitos 

em colisão. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, 

Editora: Revista dos Tribunais, 2015, p. 393/394).

Diante do exposto, considerando que no caso dos autos a prova foi 

solicitada pela autora e não houve resistência da requerida, aliado ao fato 

de eu será utilizada perante as mesmas partes, DEFIRO o pedido de prova 

emprestada consistente no aproveitamento da oitiva das testemunhas 

inquiridas na ação de despejo nº 1172-89.2010.811.0051, código 31063, 

em apenso.

 Com a juntada do referido documento os autos, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, manifestarem o que entender de direito.

Sem prejuízo do exposto, a fim de elucidar as questões acima delineadas, 

DEFIRO a produção de prova ORAL, consubstanciada na inquirição de 

testemunhas, depoimento pessoal das partes e juntada de novos 

documentos.

 Lado outro, INDEFIRO o requerimento de prova pericial formulado pela 

requerida, porquanto eventual prática de abuso de confiança, fraude, 

simulação ou outro vício de vontade poderá ser provado por meio de 

testemunhas e documentos.

 Outrossim, POSTERGO a análise do requerimento contido no item “ii” de 

fls. 143 para após a produção da prova testemunhal.

Por corolário, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

06.03.2018 às 15:00 horas, sem prejuízo da conciliação das partes, 

consoante dispõe o artigo 359 do NCPC.

FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol 

de testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, sob 

pena de preclusão.

ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade superior 

somente será admitida se comprovada e justificada a imprescindibilidade 

de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos distintos.

 CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas partes 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se para as 

disposições do art. 455 do NCPC.

Se houverem testemunhas residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE 

sua oitiva.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Campo Verde, 12 de dezembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 77581 Nr: 2518-70.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Scarton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nº 2518-70.2013.811.0051 – Código 77581.

Ação de busca e apreensão.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO FIBRA S/A 

em face de JOÃO SCARTON, já devidamente qualificados, com base no 

Decreto-Lei 911/69.

Deferida a liminar pleiteada (fls. 26), o bem não foi localizado para busca e 

apreensão, oportunidade em que o requerido foi citado (fls. 68-v/69-v).
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Em seguida, nova tentativa de busca e apreensão fora efetuada, restando 

novamente infrutífera (fls. 83).

Nesse contexto, a parte requerente postula pela conversão do feito em 

execução de título extrajudicial (fls. 87/88) apresentando a planilha 

atualizada do débito (fls. 91/93).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É cediço que a questão em tela não se encontra pacificada pelos 

Tribunais, ao contrário é tormentosa, existindo diversos julgados 

concluindo pela impossibilidade de conversão do feito após a citação, ao 

argumento de que não é lícito ao autor, sem anuência do réu, modificar o 

pedido inicial (art. 264, CPC).

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado prolatado pela Décima Quarta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS 

ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL, INEXISTINDO ANUÊNCIA DA 

PARTE ADVERSA. A conversão da ação de busca e apreensão em ação 

de execução é possível antes de angularizada a relação processual, - nos 

termos do arts. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/69, combinado com o art. 

294 do CPC. Porém, no caso concreto, o pedido de aditamento/conversão 

é posterior à angularização do feito e não há nos autos prova da anuência 

da parte adversa (art. 264 do CPC), motivos por que deve ser ele 

indeferido. RECURSO IMPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo 

de Instrumento Nº 70064812589, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 13/01/2016) 

(destaquei).

Por outro lado, há entendimento no sentido de que o único requisito exigido 

para a conversão da busca e apreensão em ação executiva é a não 

localização do bem oferecido em garantia, diante do advento da novel Lei 

nº 13.043/14.

 É o que se infere da decisão emanada da Sexta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO 

DECRETO LEI 911/69. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO 

DO BEM. CITAÇÃO DO DEVEDOR ANTERIOR A APREENSÃO DO BEM. 

ERROR IN PROCEDENDO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA 

POSTERIOR À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 

1- Ocorrendo mácula na condução do feito que, in casu, consiste na 

citação anterior a apreensão do bem, impõe-se a desconstituição do ato, 

diante do error in procedendo. 2- O Decreto-Lei 911/69, com as alterações 

trazidas pela lei 13.043/14, não estipula como condição para conversão da 

busca e apreensão em ação executiva a existência ou não de citação, 

bastando, que o bem não seja localizado ou não se ache na posse do 

devedor. 3- A ação de busca e apreensão é um procedimento autônomo e 

independente com natureza satisfativa e regras específicas. Assim, diante 

do princípio da especialidade, prevalecem normas de índole específica em 

prejuízo daquelas que regem atos em geral. Agravo conhecido e provido. 

(TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 328853-95.2015.8.09.0000, Rel. 

DR(A). MARCUS DA COSTA FERREIRA, 6A CAMARA CIVEL, julgado em 

13/10/2015, DJe 1906 de 10/11/2015) (destaquei).

Dada a pertinência, extraem-se do voto condutor os seguintes 

fundamentos:

Como se vê, o único requisito exigido para a conversão da busca e 

apreensão em ação executiva é a não localização do bem oferecido em 

garantia. O artigo 4º do Decreto-lei 911/69, com as alterações trazidas 

pela lei 13.043/214, é cristalino ao afirmar que, se o bem não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica FACULTADA a 

conversão em ação de execução. A lei não condiciona a conversão 

pretendida à citação do réu na ação de busca e apreensão. Para isso, 

reitero, exige apenas a comprovação que o bem alienado fiduciariamente 

não foi encontrado ou não se acha na posse do devedor. Observe-se 

que, em momento algum, a lei que rege a matéria, estipula como condição 

para conversão a existência ou não de citação, bastando, que o bem não 

seja localizado ou não se ache na posse do devedor. Nesta linha de 

raciocínio, ainda que tenha ocorrida a citação, não há óbice a conversão 

em ação executiva, pois, como dito alhures, o Decreto -Lei 911/69, não faz 

essa previsão.

O artigo 4º do Decreto-lei 911/69, com as alterações trazidas pela lei 

13.043/2014, é cristalino ao afirmar que, se o bem não for encontrado ou 

não se achar na posse do devedor, fica FACULTADA a conversão em 

ação de execução. A lei não condiciona a conversão pretendida à citação 

do réu na ação de busca e apreensão. Para isso, reitero, exige apenas a 

comprovação que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado ou 

não se acha na posse do devedor. (op cit).

Com a devida vênia aos defensores da primeira corrente, entendo ser 

possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução 

mesmo após a citação do réu.

Interessante se faz assinalar que, a primeira vista, em uma análise 

sistemática do procedimento estatuído pelo Decreto-Lei 911/69, poderia se 

concluir que a citação somente é efetivada com o cumprimento da liminar, 

logo, desnecessária tal ressalva pelo legislador.

Ocorre que os Tribunais pátrios têm admitido o comparecimento 

espontâneo dos réus nas ações de busca e apreensão e a apresentação 

de contestação independente da apreensão do bem, dando-os por 

citados.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO 

DA LIMINAR.

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. POSSIBILIDADE. 2. AGRAVO 

IMPROVIDO.

1. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a 

respeito da controvérsia, consignando que não se mostra razoável que o 

réu da ação de busca e apreensão espere ter o bem apreendido, para que 

apresente sua contestação. (REsp n. 236.497/GO, Rel.

Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, DJ 

17/12/2004).

2. Nessa linha de raciocínio, percebe-se que o voto proferido pelo Tribunal 

de Justiça encontra-se em harmonia com a orientação adotada por esta 

Corte Superior. Isso porque a parte teve ciência do cumprimento da liminar 

em 3/4/2013, sendo, portanto, tempestiva a contestação apresentada em 

18/4/2013. 3. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 

570.505/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016) (destaquei).

Destarte, adotada a primeira corrente, bastaria o comparecimento 

espontâneo do réu e sua discordância para obstar a conversão da busca 

e apreensão em execução, porquanto não seria lícito ao credor modificar 

o pedido após a citação (CPC, 264).

Evidentemente não é esse o escopo da Lei 13.043/14 ao estipular como 

condição para conversão da busca e apreensão em ação executiva 

apenas que o bem não seja localizado ou não se ache na posse do 

devedor.

No caso dos autos os bens não se encontram na posse do devedor e a 

inicial veio instruída com título extrajudicial.

Feitas essas considerações, tendo em vista a não apreensão do bem 

pretendido pelo autor, DEFIRO o requerimento de conversão formulado às 

fls. 87/88 e com fundamento no art. 5º do Decreto Lei 911/69, CONVERTO 

a presente Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título 

Extrajudicial.

RETIFIQUE-SE a autuação no sistema apolo.

Após, CITE-SE a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três) dias (art. 829, NCPC), bem como de honorários 

advocatícios de 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa 

(art. 827, NCPC), CONSIGNANDO-SE que, em caso de pronto e integral 

adimplemento, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, 

do NCPC);

 Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado DEVERÁ realizar o 

arresto de tantos bens da parte executada quantos bastem para garantir a 

execução e prosseguir no cumprimento das disposições constante no § 

1º do art. 830, do NCPC, independente de nova ordem, incumbindo ao 

credor requerer a citação por edital, quando frustradas a cientificação 

pessoal e com hora certa;

Efetivada a citação por hora certa (§ 1º do art. 830, do NCPC) e certificado 

o decurso do prazo para apresentação de embargos, desde já NOMEIO o 

Defensor Público atuante nesta Comarca como curador especial ao 

executado, enquanto não for constituído advogado (art. 72, II, NCPC);

A parte executada, em consonância com o art. 914, do NCPC, 

independentemente de penhora, caução ou depósito, PODERÁ se opor à 

execução por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231 e 915, ambos do NCPC, podendo alegar as 

matérias elencadas no art. 917, do NCPC, ATENTANDO-SE que eventuais 

incorreções da penhora ou avaliação poderão ser impugnadas por simples 
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petição (art. 917, § 1º, NCPC);

ADVIRTA-SE a parte executada que o oferecimento de embargos 

manifestamente protelatórios será considerada conduta atentatória à 

dignidade da justiça (art. 918, § 1º, NCPC);

No prazo para a apresentação dos embargos, reconhecendo o crédito da 

exequente e comprovando o pagamento de 30% do valor em execução, 

acrescidos de custas e honorários advocatícios, a parte executada 

PODERÁ requerer o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês (art. 916, do NCPC);

Formalizado o pedido de parcelamento, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias;

Esgotado o prazo para o cumprimento da obrigação, INTIME-SE o 

exequente para requerer o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Campo Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 70961 Nr: 3837-44.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Caetano dos Reis, Maria das Graças Pereira 

Santos Reis, Ana Maria Vidoto Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14990/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia M. D. Iorck Menusi - 

OAB:14.556 OAB/MT, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - 

OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Diante do exposto, ACOLHO a impugnação formulada pelo INSS. Por 

corolário, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo SUSPENDO a exigibilidade 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § § 2º e 3º, do 

NCPC, em face da concessão de justiça gratuita à 

próprio.CUMPRA-SE.Campo Verde, 22 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 132172 Nr: 7000-22.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anatalia Soares Albernaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:10698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7000-22.2017.811.0051 – Código 132172.

Ação de Concessão de Aposentadoria Híbrida.

Vistos etc.

ANATALIA SOARES ALBERNAZ, já qualificada nos autos, propôs a 

presente ação de concessão de aposentadoria híbrida em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, também já qualificado.

Extrai-se dos autos que antes da efetiva citação do instituto requerido, a 

autora requer a extinção do processo, informando sua desistência da 

ação (Ref. 08 – fls. 40).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que a requerente não tem interesse no prosseguimento do 

feito, bem como sua procuradora possui poderes para desistir.

Diante do exposto, por não ser o caso incidência do § 4º, do art. 485, do 

NCPC, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela requerente. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do NCPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, NCPC. Contudo, 

suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no 

art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita à 

própria.

P.R.I.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 23 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141667 Nr: 1107-16.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliria Terezinha de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma 

comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária 

gratuita.3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

08/03/2016, DJe 17/03/2016).Na espécie, a presunção legal não restou 

afastada, ao contrário, as provas colacionadas ao feito corroboram a 

alegação da parte autora de que não dispõe de recursos para pagar as 

custas e despesas processuais. Por tais fundamentos, DEFIRO O PEDIDO 

de justiça gratuita.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo 

Verde - MT, 23 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141940 Nr: 1238-88.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Borges Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1238-88.2018.811.0051 (Código 141940)

Ação de Obrigação de Fazer.

 Vistos etc.

De proêmio, considerando que nos atendimentos em HOME CARE há 

classificação do paciente pelo grau de complexidade assistencial, 

DETERMINO a intimação da parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, instrua o feito com EXAMES MÉDICOS e LAUDO MÉDICO 

CIRCUNSTANCIADO diagnosticando a realidade em que o paciente está 

inserido, as especificações detalhadas de seu quadro clínico e quais os 

procedimentos/atendimentos se mostram necessários.

Com a juntada dos documentos, desde já ORDENO a colheita de parecer 

do Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça - NAT, consignando-se 

que não se está a exigir análise a respeito de questões contratuais, mas 

tão somente da situação clínica do requerente, máxime quanto a 

necessidade/adequação da HOME CARE ao caso.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o necessário.

Campo Verde - MT, 23 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141644 Nr: 1104-61.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcineia Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DETERMINO a 

intimação da autora para que EMENDE a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de RETIFICAR o polo passivo da ação, sob pena de extinção do 

processo, com fulcro no art. 76, § 1º, I, c/c art. 321 , parágrafo único, 

ambos do novo Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde - MT, 27 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141808 Nr: 1187-77.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que EMENDE à inicial no prazo de 15 

(quinze) dias e apresente comprovante de endereço idôneo, sob pena de 

indeferimento, como disciplina o art. 321, parágrafo único do novo Código 

de Processo Civil.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Campo Verde, 26 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141597 Nr: 1086-40.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Gonzaga de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1086-40.2018.811.0051 - 141597

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Analisando-se os autos, percebe-se a incongruência das alegações 

iniciais quanto ao cálculo do valor incontroverso elaborado pelo 

Requerente.

De fato, na inicial, na inicial o Requerente aduz que adquiriu o imóvel por 

R$ 40.000,00 com entrada de R$ 4.000,00, sendo devedor, portanto, em 

tese de R$ 36.000,00.

No entanto, da análise do quadro de resumo – item 06 do contrato – 

extrai-se que o valor nominal referente ao sinal das obrigações assumidas 

foi de R$ 5.000,00.

Para além disso, ainda da leitura do cálculo elaborado, verifica-se que o 

Requerente aparentemente apurou o saldo devedor erroneamente, de jeito 

que se impõe a correção do cálculo apresentado.

Diante de tais fatos, impossível analisar, por ora, o pedido antecipatório, se 

fazendo necessário maiores esclarecimentos quanto aos cálculos 

elaborados pelo Requerente e qual é realmente o valor que entende como 

incontroverso.

Isso posto, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 dias, emede 

a inicial, esclarecendo os cálculos apresentados, em especial delimitando 

qual é o valor que entende como incontroverso.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141566 Nr: 1068-19.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Édio Afonso Rogelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1037-96.2018.811.0051 - 141456

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “motorista”, 

teria adiantado o pagamento de R$ 10.000,00 à Requerida, obrigando-se à 

entrega de 180 prestações mensais de R$ 631,00.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137948 Nr: 9779-47.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinda Pereira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

acerca da PERÍCIA MÉDICA, designada para o dia 23/03/2018 às 

08h25min, a realizar-se no salão do Tribunal do Júri desta Comarca de 

Campo Verde-MT, situado na Praça dos Três Poderes, nº 01, no Bairro 

Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem quesitos e indiquem seus assistentes técnicos, caso ainda 

não o tenham feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados, portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais. (Alterada a data em virtude do ponto 

falcultativo dia 28/03).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139440 Nr: 12-48.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Leite Santarém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

acerca da PERÍCIA MÉDICA, designada para o dia 23/03/2018 às 

08h35min, a realizar-se no salão do Tribunal do Júri desta Comarca de 

Campo Verde-MT, situado na Praça dos Três Poderes, nº 01, no Bairro 

Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 
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CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem quesitos e indiquem seus assistentes técnicos, caso ainda 

não o tenham feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados, portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais. (Alterada a data em virtude do ponto 

falcultativo dia 28/03).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141456 Nr: 1037-96.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo do Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1037-96.2018.811.0051 - 141456

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “motorista”, 

teria adiantado o pagamento de R$ 10.000,00 à Requerida, obrigando-se à 

entrega de 192 prestações mensais de R$ 604,00.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141626 Nr: 1097-69.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uenis de Oliveira Belizario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1097-69.2018.811.0051 - 141626

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “auxiliar de 

produção”, teria adiantado o pagamento de R$ 8.000,00 à Requerida, 

obrigando-se à entrega de 240 prestações mensais de R$ 558,00.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141511 Nr: 1059-57.2018.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS, IGPdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação do requerente para que 

apresente os documentos acima aludidos, bem como corrija o valor 

atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com fulcro nos artigos 320 e 321, 

parágrafo único, do novo Código de Processo Civil.INTIME-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Campo Verde - MT, 24 de fevereiro de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141760 Nr: 1164-34.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Vanessa Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141811 Nr: 1189-47.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marclean Menezes Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 407,40, tido por suficiente 
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para a liberação das obrigações assumidas por ele.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141892 Nr: 1223-22.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elbson Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 425,95, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ele.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142089 Nr: 1325-44.2018.811.0051

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Deziderio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141320 Nr: 970-34.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon de Araújo Brito Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Regina de Oliveira 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYTANIA CELESTE BRITO 

DOS SANTOS BAUERMEISTER - OAB:16311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DETERMINO a 

intimação do requerente para que EMENDE a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de indicar seu endereço eletrônico, de seu advogado e 

da parte ré e RETIFICAR o polo passivo da ação, sob pena de, 

respectivamente, indeferimento da petição inicial ou extinção do processo, 

com fulcro no art. 76, § 1º, I, c/c arts. 320 e 321 , parágrafo único, ambos 

do novo Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde - MT, 27 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 129663 Nr: 5558-21.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdSR, JPFdS, MEFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA, na pessoa de seu procurador, para tomar 

ciência da decisão proferida na Ref. 18: “Desta forma, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 05 de abril de 2018 às 14h00min. 

INTIMEM-SE as partes, pelo prazo e modo legal, para apresentação de rol 

de testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada uma, sob a 

pena de preclusão. INTIME-SE ainda, o ministério Público para o presente 

ato. ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade superior 

somente será admitida se comprovada e justificada a imprescindibilidade 

de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos distintos. CONSIGNO 

que compete aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, atentando-se para as disposições do art. 

455, do NCPC. INTIME-SE pessoalmente a parte autora para prestar 

depoimento pessoal, sob pena de confissão, consignando-se as 

advertências legais. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde, 23 de fevereiro de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98025 Nr: 3418-82.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Oseias de Paula Laranjeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Pasquali Parise - 

OAB:112409/SP, Gustavo Pasquali Parise - OAB:155574/SP

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para apresentar as 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação de ref. 30. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 122691 Nr: 2312-17.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joares Jose Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:13.333, Daniel França Silva - OAB:24214

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca 

dos Embargos de Declaração de ref. 46. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135826 Nr: 8679-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilene Ludvig Centenaro, Lucas Ludvig Centenaro, 

Gabriel Ludvig Centenaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, mostrando-se inadequada a ação proposta, JULGO 

EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso IV, do NCPC. Sem custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde/MT, 28 de agosto de 2017. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 78688 Nr: 3538-96.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane de Campos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Excelsior de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Ocampos Cardoso - 

OAB:11.878-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e declaro 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, NCPC, contudo SUSPENDO a exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § § 2º e 3º, do NCPC, em 

face da concessão de justiça gratuita ao próprio.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, 

intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, 

ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo Verde - MT, 02 de 

fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 72705 Nr: 1694-48.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodojunior Logística e Transportes - EIRELE - 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:10990/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Logo, restando evidente a falta de compromisso do exequente, quanto ao 

remanescente, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no que 

dispõe o art. 771, parágrafo único c/c art. 485, inciso III, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, por abandono da causa.PUBLIQUE-SE e 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e formalidades de estilo.Campo Verde – MT, 07 de 

fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82375 Nr: 2094-91.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henio Stragliotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Processo nº 2094-91.2014.811.0051 – Código 82375.

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais, ajuizada por HENIO STRAGLIOTTO em desfavor de OI/SA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Houve sentença prolatada nos autos, em que foram julgados procedentes 

os pedidos formulados pelo autor, sendo a parte ré condenada em 

obrigação de fazer e ao pagamento de danos morais, conforme se vê às 

fls. 100/105 dos autos.

 Após, a requerida interpôs recurso de apelação (fls. 106/115) e parte 

autora, devidamente intimada, apresentou as contrarrazões ao recurso 

(fls. 123/126).

Remetidos os autos à Segunda Instância, a corte decidiu por negar 

provimento ao recurso, conforme acórdão juntado às fls. 131/140.

Em que pese haja o pedido de cumprimento de sentença pelo requerente 

(fls. 144/145), a requerida apresentou petitório pugnando pela suspensão 

dos presentes autos, em razão da prorrogação do processo de 

recuperação judicial que vem enfrentando (fls. 149/158).

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste acerca de tal pedido, bem como para requerer o que 

entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde - MT, 09 de fevereiro de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33974 Nr: 518-68.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - OAB:8072

 Processo nº 518-68.2011.811.0051 – Código 33974.

Cumprimento de Sentença

Vistos.
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INTIME-SE o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça acostada à fl. 136, 

bem como para que impulsione os autos requerendo o que entender de 

direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 09 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIAPRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 9631 Nr: 1240-49.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Borges de Morais Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Processo n° 2004/787 (Código 9631)

Execução de Título Extrajudicial

Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por 

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA em desfavor de NEWTON 

BORGES DE MORAIS JÚNIOR, todos devidamente qualificados nos autos.

 Verifica-se que a parte autora colacionou aos autos 03 (três) matrículas 

de imóveis, requerendo a penhora de tais bens (fls. 220/223). Todavia, foi 

certificado que eles não pertenciam ao executado (fl. 224), e ao ser 

intimado para prestar esclarecimentos, o autor informou desistir do pedido 

em questão, uma vez que indicou tais imóveis por equívoco.

Ainda, em razão da ausência de constatação de bens de propriedade do 

executado, a exequente pugna pela suspensão do feito, conforme se vê 

às fls. 225.

Dessa forma, DEFIRO o pedido retro, e desde já, DETERMINO:

a) SUSPENSÃO da presente execução e o seu prazo prescricional pelo 

prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º, do NCPC.

b) Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de bens penhoráveis começará 

a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do NCPC). Por 

corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório até ulterior 

manifestação das partes ou o advento do prazo prescricional, contado a 

partir do término do período de suspensão;

c) Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, bens de 

propriedade da parte executada, o processo será desarquivado para 

prosseguimento da execução (art. 921, §3º, do NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 09 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 15106 Nr: 1034-64.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Processo n° 2006/112 – Código 15106

Execução para entrega de coisa convertida em execução por quantia 

certa.

Vistos.

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa convertida em 

execução por quantia certa, movida por MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S.A. (VERA CRUZ SEGURADORA S.A.) em face de 

MAURO APARECIDO FACHOLLI, ambos qualificados nos autos.

Diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 614, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens penhoráveis 

ou solicitar às diligências que entender necessárias, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, nos termos da decisão de fls. 607/608.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde - MT, 09 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 22693 Nr: 668-54.2008.811.0051

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constante Milioli, Ana Cristina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Pereira, Sonia Maria Rosa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, José 

Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A/MT, Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 Processo n° 668-54.2008.811.0051 (Código 22693)

Ação de Usucapião

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 384, todavia considerando que já transcorreu o 

prazo requerido, INTIME-SE a parte autora para impulsionar o feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender pertinente, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Às providências.

 Campo Verde - MT, 09 de fevereiro de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 75170 Nr: 160-35.2013.811.0051

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONVERTER EM DIVÓRCIO A 

SEPARAÇÃO JUDICIAL de ODETE SELVA e OGUINALDO FRANCISCO DE 

QUEIROZ, ambos devidamente qualificados nos autos.CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo 

SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do 

art. 98, § § 2º e 3º, do NCPC, em face da concessão de justiça gratuita ao 

próprio, nesta oportunidade.Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o 

mandado de averbação encaminhando-o ao Cartório competente para os 

devidos fins. Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas de estilo.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 09 de fevereiro de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35603 Nr: 2143-40.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Soares da Silva - Me, Mauricio Soares 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, restando evidente a falta de compromisso da 

exequente, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no que 

dispõe o 771, parágrafo único c/c art. 485, inciso III, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, por abandono da causa.Por corolário, CONDENO 

a parte exequente ao pagamento das custas, despesas 
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processuais.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Campo Verde – MT, 20 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 10150 Nr: 1726-34.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sílvio Copetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Têxtil Condor Cotton Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT

 Processo n º 2004/1275 – Código 10150

Execução de Título Extrajudicial

Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por PAULO SÍLVIO 

CAPETTI em desfavor de COMERCIAL TÊXTIL CONDOR COTTON LTDA, 

ambos devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que depois de intimado, o executado compareceu aos 

autos informando não possuir bens passíveis de penhora a serem 

indicados, bem como noticiou a interrupção de suas atividades comerciais 

em razão da ausência de capacidade financeira para dar seguimento ao 

objeto social (fl. 920).

Por conseguinte, devidamente intimado, o exequente deixou decorrer o 

prazo “in albis” e nada manifestou, conforme certidão de fl. 122.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

 Convém explicitar, de início, que a suspensão da execução é regulada 

pelo artigo 921 do NCPC, in verbis:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir 

o processo.

Como se nota, a teor do inciso III, a ausência de bens penhoráveis é causa 

de suspensão da execução. Deste modo, SUSPENDO a presente 

execução, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC).

 Decorrido 01 (um) ano sem a indicação da localização do produto ou dos 

cálculos atualizados do débito para conversão da execução começará a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º do NCPC).

 Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório até ulterior 

manifestação das partes ou o advento do prazo prescricional, contado a 

partir do término do período de suspensão.

Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, o produto 

buscado nos autos ou atualizado o débito, o processo será desarquivado 

para prosseguimento da execução (art.921, §3º do NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 20 de fevereiro de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 29209 Nr: 3299-34.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmélio Tavares Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Luis Filomeno da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 Diante o exposto, MANTENHO os honorários periciais no “quantum” fixado 

pelo perito judicial às fls. 111/112.No mais, PROCEDA-SE a intimação da 

parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

depósito do valor respectivo, sob pena de preclusão da prova 

requerida.INTIMEM-SE, ainda, as partes para que indiquem assistente 

técnico (art. 465 do NCPC), bem como apresentem quesitos.Escoado o 

prazo acima estabelecido, INTIME-SE o perito para designar data para 

realização da perícia, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 

466, § 2º, NCPC) devendo os envolvidos e os assistentes técnicos serem 

intimados do início dos trabalhos (art. 474, NCPC).Desde já, nos termos do 

art. 465, § 4º, AUTORIZO o levantamento de 50% do valor dos honorários 

periciais.Por fim, FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização e 

conclusão da perícia.Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada um dos envolvidos, em igual prazo apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC).INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Campo Verde - MT, 20 de fevereiro de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 75676 Nr: 643-65.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5 M Transporte e Logistica Ltda - ME, M.A.O. 

Transportes Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14990/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Giórgia 

Manuela David Iorck Menusi - OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 75326 Nr: 316-23.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNdS, Gilson José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A, CVC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Vinicius Costa 

Pereira - OAB:84.367 OAB/RJ, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8117/MT, Paulo Vinício Porto de Aquino - OAB:MT.14.250-A

 Processo nº 316-23.2013.811.0051 (Código 75326).

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença de GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S/A em favor de CAROLINE NUNES DE SOUZA ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se dos autos que a parte requerida comprova o depósito de R$ 

8.814,18 (oito mil, oitocentos e quatorze reais e dezoito centavos) às fls. 

255.

Por corolário, a parte requerente formula pedido de liberação da quantia 

depositada (fls. 263).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo 
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em relação à requerida GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, uma vez que 

a credora concorda com os valores depositados nos autos (fls. 263/264).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com relação à 

requerida GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, nos termos do art. 924, II, 

do Novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor da requerente, 

observando a conta indicada à fl. 264.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para se manifestar sobre o 

depósito voluntário de fls. 260.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 21 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 75327 Nr: 317-08.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdS, Gilson José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A, CVC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique dos 

Santos Viseu - OAB:117.417-OABSP, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8117/MT, Ricardo Martins - OAB:233.247

 Processo nº 317-08.2013.811.0051 (Código 75327)

Ação de Reparação de Danos Morais.

Vistos, etc.

Trata-se de ação de reparação de danos morais ajuizada por MATHEUS 

MELLO DE SOUZA, representado por seu genitor Gilson José de Souza, 

em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. e CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS AS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Extrai-se dos autos que a parte requerida comprova o depósito de R$ 

11.177,53 (onze mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e três 

centavos) às fls. 269.

Por corolário, a parte requerente formula pedido de liberação da quantia 

depositada (fls. 271/272).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo 

em relação à requerida GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, uma vez que 

a credora concorda com os valores depositados nos autos (fls. 271/272).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com relação à 

requerida GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, nos termos do art. 924, II, 

do Novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor da requerente, 

observando a conta indicada à fl. 272.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 21 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127441 Nr: 4483-44.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Siqueira Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Autos n° 4483-44.2017.811.0051 (127441)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

A Defesa do réu WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO postula a redesignação 

da audiência de instrução e julgamento anteriormente aprazada, sob a 

alegação de que possui na mesma dada audiências designadas pelos 

Juízos das Comarcas de Cuiabá e de Rondonópolis, apresentando os 

documentos que comprovam o alegado.

Decido.

In casu, muito embora a audiência designada por este Juízo neste feito 

tenha sido em data anterior em relação às demais para qual o Advogado 

peticionante foi intimado, restou comprovado que em referidos processos 

há tramitação com prioridade, notadamente por haverem réus presos.

Ademais, apesar de o réu não estar preso por este processo, é cediço 

que o mesmo se encontra custodiado na Penitenciária Major Eldo Sá 

Correa, em Rondonópolis/MT, de modo que para realização do ato 

instrutório dependerá da mobilização de escolta realizada pelo Sistema 

Prisional/SEJUDH.

Por corolário, caso o pedido do Advogado peticionante não seja acolhida, 

o preso teria que ser escoltado a esta Comarca correndo o risco de não 

ser a audiência realizada, causando evidente prejuízo tanto a defesa do 

réu quanto ao Estado.

Posto isso, ACOLHO o pedido e REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de maio de 2018, às 13h30min (horário oficial do 

MT).

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Acusado, o Advogado 

e as Testemunhas arroladas pelas partes.

OFICIE-SE ao estabelecimento prisional em que o réu está recolhido 

informando do cancelamento da audiência marcada nesta data e 

requisitando, desde já, a sua condução na data supramencionada.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Expeça-se ao necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106771 Nr: 1472-41.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Monteiro dos Reis, Beatriz Monteiro dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635

 Impulsiono os autos a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar 

a defesa do réu para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar resposta à 

acusação.Nada mais.É o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99129 Nr: 3781-69.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weder Morais de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16.181-O

 Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado WEDER MORAIS DE ARAÚJO, devidamente citado, ofereceu 

resposta por meio de Advogado particular.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 
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inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 

2018, às 13h30min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Acusado e as 

Testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente, e o Advogado, via 

DJE, observando a necessidade da expedição de Cartas Precatórias, 

caso algumas das partes ou testemunha resida fora da Comarca, 

cientificando as partes acerca desta expedição.

Consignando-se que o Advogado apresentou o endereço atualizado do 

réu, por meio do petitório de p. ref. 81.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-77.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000298-77.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte reclamada não foi intimada da sentença. 

Assim, INTIME-SE a Requerida acerca da sentença lançada nos autos (ID 

7668405 e 7668497). Intimada ou decorrido o prazo, retornem-me os autos 

conclusos para analise de eventual pedido de recurso e do pedido de 

cumprimento de sentença formulado pelo Requerente. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 01 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000237-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FERNANDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000237-85.2017.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela Exequente ID 97402185. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

28 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT,01 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDJAVAN SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 01 de março de 

2018 Caroline Schneider Guanas Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDJAVAN SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 01 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010603-35.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PALM (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT,01 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010603-35.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PALM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT,01 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20649 Nr: 2971-75.2007.811.0051

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Três

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Ativos S/A - 

Securitizadora de Créditos Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380/DF, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Autos nº 448/2007 – Cód. 20649

Despacho.

Vistos etc.

Em que pese os pedidos formulados pelo Banco do Brasil, por meio das 

petições de fls. 286 e 289, já foi esclarecido pelo ofício de fls. 269 que não 

houve depósito em duplicidade do valor de R$3.919,78 (três mil 

novecentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), ocorrendo 

apenas o bloqueio pelo sistema Bacenjud, sendo que o documento de fls. 

210 é somente mera impressão do comprovante do Bacenjud, não 

havendo mais valores vinculados o presente feito, conforme extrato ora 

juntado ao processo.

 Portanto, não há pendência de liberação do valor acima mencionado.

Caso o Executado Banco do Brasil ainda queira questionar sobre o 

assunto, deverá fazê-lo diretamente no Departamento de Depósitos 

Judiciais, posto que pelo juízo já foram tomadas as providências 

pertinentes.

Retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-52.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL GONCALINA DE FRANCA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

01 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-34.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAZURKEVITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

01 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEVACI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

01 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ROSARIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

01 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-15.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000274-15.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovante de depósito acostado aos autos (ID 10481909). A 

Exequente, por sua vez, por meio da petição de ID 10531880, pugnou pelo 

levantamento do valor depositado, o que presume a sua anuência com o 

valor depositado. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 10481909), em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

10531880. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010246-55.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARCELINO MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EULIVIO TREVISOL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010246-55.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 11820123), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. Assim, face à quitação 

do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso 

II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento dos valores penhorados nos autos (ID 9802079 e 1291656) 

em favor da parte Exequente, na conta por ele indicada. Sem custas ou 

honorários. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

21 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMAR ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 01 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDJAVAN SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 01 de março de 

2018 Caroline Schneider Guanas Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDJAVAN SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 01 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-13.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOURADO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT0003774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 01 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60822 Nr: 1492-64.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1492-64.2017.811.0029 (60822)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 03 de maio de 2018 às 

14h00min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 21 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62650 Nr: 2482-55.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Petrolina Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2482-55.2017.811.0029 (62650)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 03 de maio de 2018 às 

13h15min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 20 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1474 Nr: 28-40.1996.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M E Pereira & Cia LTDA, ESPOLIO DE MANOEL 

EURÍPEDES PEREIRA, TEREZINHA MARCIANO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eva Polyanna Pereira - OAB:

 Autos nº. 28-40.1996.811.0029 (1474)

Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de fl. 253, devendo somente profissional devidamente 

habilitado retirar o processo em carga para cópias.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 25 de fevereiro de 2016.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41930 Nr: 781-98.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Goldoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública ajuizada por 

Juliana Goldoni em face do Estado do Mato Grosso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, vê-se claramente que a parte autora abandonou a 

causa, eis que, embora devidamente intimada para informar acerca da 

quitação dos RPV, quedou-se inerte, estando o processo aguardando 

providências desde julho de 2017, conforme certidão de fls. 62.

Estamos, pois, diante da hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, uma vez que a parte autora deixou de promover 

os atos que lhe competiam para o deslinde do feito.

Sobre o assunto, já se posicionou o Nobre Sodalício Goiano:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA E DA PARTE AUTORA 

PESSOALMENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. VIABILIDADE. 1. Extingue-se o processo por abandono 

quando devidamente intimada a parte autora por seu advogado via Diário 

da Justiça e pessoalmente por AR não comparecer aos autos, 

acarretando a paralisação do feito por mais de trinta dias; 2. Aplica-se a 

teoria da aparência quando a pessoa que receber a intimação agir como 

se fosse representante legal da pessoa jurídica e, ao ser intimada, nada 

ressalvar quanto à inexistência de poderes para a representação em 

juízo, devendo ser considerada válida a intimação; Recurso Conhecido e 

d e s p r o v i d o .  S e n t e n ç a  m a n t i d a .  ( T J G O ,  A P E L A C A O 

0113369-57.2014.8.09.0162, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, 

julgado em 13/11/2017, DJe de 13/11/2017). (grifei).

Sem mais delongas, é o quanto basta.

Isto posto, com fulcro no artigo 485, inciso III, e artigo 354, todos do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito.

Arquive-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58776 Nr: 276-68.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO OTTO ARTMANN, EUGENIO O OTTO 

ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S.A. em face de Eugenio Otto Artmann e Eugenio O Otto 

Artmann (todos qualificados nos autos).

Às fls. 45/46, foi acostado a minuta de acordo, tendo as partes pugnado 

pela suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do artigo 922 do NCPC.
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Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado às fls. 45/46, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo ao pedido das partes, determino a 

suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para 

que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do 

artigo 922 do NCPC.

Remetam-se os autos para o arquivo provisório, sem baixa na distribuição, 

dando-se baixa no relatório estatístico, até ulterior manifestação da parte 

ou cumprimento integral da obrigação.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 13/2018 – DF

LEONÍSIO SALLES ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Laudo Pericial datado de 19/2/2018 da Servidora 

MARIELLY SIQUEIRA BERTIN, mat. 5974, TÉCNICA JUDICIÁRIA:

 R E S O L V E:

CONCEDER 90 (noventa) dias de licença médica à Servidora MARIELLY 

SIQUEIRA BERTIN, matrícula 5974, referente ao período de 23/1/2018 à 

22/04/2018.

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102753 Nr: 864-56.2018.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLdO, ICODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARESSA APARECIDA 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais autorizadores, defiro a 

tutela de urgência para conceder a guarda provisória do menor Rafael 

Lemk de Oliveira, conforme requerido na inicial para os avós paternos 

RUFINO LEMES DE OLIVEIRA e IZABEL CRITINA OLIVEIRA DOS SANTOS. 

Determino à equipe multidisciplinar do Juízo que realize, com urgência, 

estudo psicossocial com a requerida, bem como, com os avós paternos, 

devendo juntar aos autos relatório, no prazo de quinze (15) dias. 

Expeça-se o termo de guarda provisória.Dê-se ciência ao Ministério 

Público para parecer (art. 178, II, do CPC). Deixo de designar audiência de 

conciliação, firme no que dispõe o artigo 334, § 4º, II, do Código de 

Processo Civil. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para juntar 

a anuência do genitor do menor, caso contrário, determino a emenda a 

inicial para fazê-lo constar no polo passivo da demanda, abrindo o prazo 

para resposta, citando-o por precatória.Processe-se em segredo de 

justiça, conforme determina o artigo 189, II, do Código de Processo 

Civil.Oficie-se ao Delegado de Polícia para providências no Boletim de 

Ocorrências n. 2.016.402.529, com urgência, por tratar-se o feito atinente 

à Criança.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo e a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97747 Nr: 4787-27.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, impulsiono o presente feito a 

fim de que seja intimado pessoalmente o requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65368 Nr: 1292-77.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Guilherme Rodrigues Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos veiculados 

pela parte autora.Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

processo.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015, fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua 

exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, em decorrência do que 

estabelece o art. 98, §3º, do CPC/2015.Publique-se.Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.Transitada 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-97.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA BENEDITA PEREIRA (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE :Intimação do advogado da parte da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2018 Hora: 14:30 , devendo 

comparecer acompanhado de seu constituinte. Chapada dos 

Guimarães-MT, 1 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ROMANA PEDROSO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/03/2018, às 14:15 horas, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 1 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-30.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 1 de março de 2018. 

LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-12.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA FERNANDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que os embargos de declaração foram protocolados 

tempestivamente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 1 de março 

de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-31.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES JUVENAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT0019613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte promovente e requereu assistência judiciária gratuita. Dessa forma, 

por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 1 de março 

de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-83.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA MARTINS CANAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que os embargos de declaração foram protocolados 

tempestivamente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 1 de março 

de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-76.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAMIRES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

manifestação do requerido ID 11844766/11844780/11844782/11844781. 

Chapada dos Guimarães-MT, 1 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-44.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

manifestação do promovido ID 11844661/11844688/11844693/11844692. 

Chapada dos Guimarães-MT, 1 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-51.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DO CARMO PINHEIRO DE SOUSA 02179082177 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

m a n i f e s t a ç ã o  d a  p a r t e  p r o m o v i d a  I D 

11808404/11808444/11808449/11808456 . Chapada dos Guimarães-MT, 1 

de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-13.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS SIMAO DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovente e requereu assistência judiciária gratuita. Dessa forma, por 

economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 1 de março 

de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38788 Nr: 1251-18.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva Magalhães, Marcos da 

Cruz Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelsen Eustáquio da Silva - 

OAB:9813-B

 I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a 

punibilidade do delito imputado ao denunciado José Carlos da Silva 

Magalhães, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal para 

reconhecer o implemento da prescrição em abstrato. II. Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defesa.III. Publique-se. Registre-se. Intime-se.IV. 

Após, certificado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.V. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 23/2018-DF

 Juiz Diretor: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão Regional na 1ª Instância do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

Considerando que a Portaria nº 678/2017-PRES, estabelece pontos 

facultativos nos dias 28 e 29 e feriado no dia 30, em razão do feriado da 

Paixão de Cristo;

Considerando o afastamento do servidor Antônio Carlos das Chagas a 

partir de 11/10/2017 a 10/03/2018;

Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza 

Nicastro, a partir de 21/02/2018, para tratamento de saúde;

Considerando o afastamento do servidor Cícero de Assis, no período de 

25/01/2018 a 02/03/2018;

Considerando o afastamento da servidora Nair Santos Rockemback, para 

tratamento de saúde;

Considerando que o afastamento da servidora Flávia Liziana Vacaro de 

Aquino Monguini, no período de 13/03/2018 a 07/04/2018;

Considerando o deferimento da permuta dos Magistrados Fernando Kendi 

Ishikawa e Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade;

Considerando o deferimento de permuta entre os Magistrados Maurício 

Alexandre Ribeiro e Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade;

RESOLVE:

Art. 1º ESTABELECER a escala de plantão dos Juízes, Gestores 

Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de 

MARÇO/2018:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.03.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride 

Antônia Nunes Luiz Donizetti Rocha

01.03.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Myrna 

N. Q. Leite Viana Luiz Donizetti Rocha

02.03.18 Sexta-feira (Até às12h) Fernando Kendi Ishikawa Myrna N. Q. 

Leite Viana José Roberto Fregato

02.03.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. 

Rissi José Roberto Fregato

03.03.18 Sábado Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. Rissi Manuel E. 

Martins

04.03.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. Rissi Manuel E. 

Martins

05.03.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. 

Rissi Luiz Donizetti Rocha

05.03.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira 

Andrade Rosimeire S. da Silva Luiz Donizetti Rocha

06.03.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Rosimeire S. da Silva Manuel E. Martins

06.03.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Douglas Ferreira Corsini Manuel E. Martins

07.03.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Douglas Ferreira Corsini Cícero de Assis

07.03.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis Cícero de Assis

08.03.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis José Roberto Fregato

08.03.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Dinoerce C. B. Henchen José Roberto Fregato

09.03.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Dinoerce C. B. Henchen Luiz Donizetti Rocha

09.03.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Ely Regina 

Maniezzo Pina Luiz Donizetti Rocha

10.03.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Ely Regina Maniezzo Pina Cícero 

de Assis

11.03.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Ely Regina Maniezzo Pina Cícero 

de Assis

12.03.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Ely Regina 

Maniezzo Pina Manuel E. Martins

12.03.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Maria A. S. Rissi Manuel E. Martins

13.03.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. 

Rissi Cícero de Assis

13.03.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely 

Regina Maniezzo Pina Cícero de Assis

14.03.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina 

Maniezzo Pina José Roberto Fregato

14.03.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Franciele Mocci Gaiardoni José Roberto Fregato

15.03.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Franciele 

Mocci Gaiardoni Luiz Donizetti Rocha

15.03.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha

16.03.18 Sexta-feira (Até às12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni Manuel E. Martins

16.03.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Franciele 

M. Gaiardoni Manuel E. Martins

17.03.18 Sábado Fernando Kendi Ishikawa Franciele M. Gaiardoni José 

Roberto Fregato

18.03.18 Domingo Fernando Kendi Ishikawa Franciele M. Gaiardoni José 

Roberto Fregato

19.03.18 Segunda-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Franciele 

M. Gaiardoni Cícero de Assis

19.03.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Lenair 

da Silveira Cícero de Assis

20.03.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Lenair da 

Silveira José Roberto Fregato

20.03.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Maria A. 

C. Tibúrcio José Roberto Fregato

21.03.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Maria A. C. 

Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha

21.03.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton 

Andrade da Silva Luiz Donizetti Rocha

22.03.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton 

Andrade da Silva Manuel E. Martins
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22.03.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia 

N. C. Dominguez Manuel E. Martins

23.03.18 Sexta-feira (Até às12h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia N. C. 

Dominguez Cícero de Assis

23.03.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis

24.03.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Luiz 

Donizetti Rocha

25.03.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Luiz 

Donizetti Rocha

26.03.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni José Roberto Fregato

26.03.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira 

Andrade Flávia L. V. de A. Monguini José Roberto Fregato

27.03.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade Flávia 

L. V. de A. Monguini Luiz Donizetti Rocha

27.03.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair 

da Silveira Luiz Donizetti Rocha

28.03.18 Quarta-feira (Ponto Facultativo) Maurício Alexandre Ribeiro 

Lenair da Silveira Manuel E. Martins

29.03.18 Quinta-feira (Ponto Facultativo) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair 

da Silveira Cícero de Assis

30.03.18 Sexta-feira (Feriado) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da 

Silveira José Roberto Fregato

31.03.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira Manuel 

Eugênio Martins

ENDEREÇOS E TELEFONES:

Nome Comarca Vara Telefone

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Franciele Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469

Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder, 19 de fevereiro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49026 Nr: 2817-52.2008.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MORATO CRENITTE 

- OAB:98479/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314, Leislie de Fátima 

Haenisch - OAB:20099/GO, LUIS EDUARDO GAJARDONI FEITOSA 

ANDRADE - OAB:13929/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329, MAURO A. DE MOURA APOITIA - OAB:MT 

11.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIO DE LUNA HARTMANN, Cpf: 

04065538157, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc. Ação ordinária condenatória interposta por Banco 

Finasa S/A., em face de Elio de Luna Hartmann, todos qualificados no 

feito. Intimado a parte exequente, para pugnar p que de direito, sob pena 

de extinção anômala, no prazo de 05 dias, conforme certidão à p. 106, 

transcorreu o prazo sem manifestação nos autos.É o sucinto relato. 

Decido. Conforme insta, a causa está abandonada há muito tempo por 

inércia da parte requerente, que a um só tempo inviabiliza e demonstra o 

seu desinteresse no andamento do feito.Nesse contexto, o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:“Art. 485- O juiz 

não resolverá o mérito quando:III- por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.”Assim, em obediência ao princípio da celeridade processual, 

é inadmissível que o processo fique paralisado, sem que a parte 

interessada promova o seu regular andamento. Isto posto, por abandono 

da causa, JULGO EXTINTO o processo, a teor do art. 485, incisos III, do 

Código de Processo Civil.Revogo a liminar concedida pela r. decisão de p. 

31/32.Condeno a parte requerente a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa, os 

quais arbitro em 10% do valor atribuído à causa, a teor do art. 85, do CPC. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de indevida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, 

anote-se, baixe-se e arquive-se.P. R. I. C

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 23 de janeiro de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90505 Nr: 3381-21.2014.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DO NASCIMENTO CARLOS, MARIA DE 

FÁTIMA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – Preparo da Carta Precatória e Diligência/Oficial de 

Justiça

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 595 de 1163



prazo de 05 (cinco) dias, retire na 1ª Secretaria, a Carta Precatória de 

intimação/inquirição expedida nos autos, providenciando sua distribuição 

no Juízo Deprecado (ALTA FLORESTA), comprovando em seguida tal 

distribuição, ou caso prefira, apresente comprovante de recolhimento de 

preparo, para que a mesma seja enviada diretamente por este Juízo ao 

Juízo Deprecado, Bem como para providenciar o RECOLHIMENTO da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

intimação expedido para audiência designada para o dia 14/03/2018, 

INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - através da 

emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências (ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), selecionando 

"perímetro urbano" e comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85594 Nr: 2988-33.2013.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso seja 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88934 Nr: 2051-86.2014.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso seja 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82613 Nr: 10-83.2013.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso seja 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100584 Nr: 2594-21.2016.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DOMINGOS DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso seja 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80576 Nr: 1565-72.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ZOTARELLI PALEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARO AUTO PEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso seja 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80694 Nr: 1714-68.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Proceda-se ao necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98361 Nr: 1022-30.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Proceda-se ao necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85673 Nr: 3076-71.2013.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 597 de 1163



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE CAETANO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor de MARINETE CAETANO VIEIRA.

Devidamente intimada, a parte impugnada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.

SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida atualização, por meio 

de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 

910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 

1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça 

nos autos principais, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.

Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Traslade-se cópia desta sentença e do cálculo elaborado pela autarquia 

embargante aos autos principais, procedendo-se ao seu arquivamento 

com rigorosa observância à novel CNGC.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, observando-se em tudo a novel 

CNGC.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91945 Nr: 625-05.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos e 

conforme data agendada pelo perito, (re)designo perícia médica para o 

DIA 12 DE MARÇO DE 2018, ÀS 12HS00MIN., a ser realizada pelo DR. 

ULISSES ANTÔNIO LEMES DO PRADO, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia).

 Ante a certidão. retro, e autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

advogado da parte autora da referida perícia, via DJE; EXPEDINDO 

mandado de intimação do Médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS 

QUESITOS APRESENTADOS PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) 

para que compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os 

que deverão portar os documentos pessoais; e EXPEDINDO comunicação 

a Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92754 Nr: 1153-39.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDIO DE FRANÇA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos e 

conforme data agendada pelo perito, (re)designo perícia médica para o 

DIA 12 DE MARÇO DE 2018, ÀS 12HS00MIN., a ser realizada pelo DR. 

ULISSES ANTÔNIO LEMES DO PRADO, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia).

 Ante a certidão. retro, e autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

advogado da parte autora da referida perícia, via DJE; EXPEDINDO 

mandado de intimação do Médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS 

QUESITOS APRESENTADOS PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) 

para que compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os 

que deverão portar os documentos pessoais; e EXPEDINDO comunicação 

a Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101176 Nr: 3012-56.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WITAMAR FRAGA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos e 

conforme data agendada pelo perito, (re)designo perícia médica para o 

DIA 12 DE MARÇO DE 2018, ÀS 12HS00MIN., a ser realizada pelo DR. 

ULISSES ANTÔNIO LEMES DO PRADO, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia).

 Ante a certidão. retro, e autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

advogado da parte autora da referida perícia, via DJE; EXPEDINDO 

mandado de intimação do Médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS 

QUESITOS APRESENTADOS PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) 

para que compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os 

que deverão portar os documentos pessoais; e EXPEDINDO comunicação 

a Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98054 Nr: 820-53.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CEZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93697 Nr: 1850-60.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEIA PINTO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Proceda-se ao necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84833 Nr: 2226-17.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLM, MARTA DOS ANJOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Proceda-se ao necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93585 Nr: 1762-22.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MAURA DA SILVA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Proceda-se ao necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90898 Nr: 3670-51.2014.811.0009
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKDS, ANA PAULA SILVA SERPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Proceda-se ao necessário.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53685 Nr: 1117-70.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/07/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TRANSPORTES SATÉLITE 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de atraso no 

horário de partida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3582/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/03/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.765,64

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14491 Nr: 2293-02.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALHAES SEBASTIÃO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAGALHAES SEBASTIÃO DE ABREU, 

Cpf: 30862353904, Rg: 1753697, Filiação: Carmozina Pelozo de Abreu e 

Augusto Carvalho de Abreu, brasileiro(a), casado(a), trabalhador rural. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc. Execução fiscal proposta pelo Município de Colíder 

Estado de Mato Grosso em face de Magalhães Sebatião de Abreu, ambos 

qualificados nos autos, em tese, representada pela certidão de dívida ativa 

de p. 08. executada foi citada às p. 09. E entre um ato e outro, em 

21/03/2011, o exequente requereu à p. 56, a suspensão do processo por 

01 ano, que foi deferida pela r. decisão de p. 58. Sem manifestação do 

exequente sobre a decisão da suspensão do processo, após, 

determinou-se o arquivamento provisório dos autos. Fora desarquivado o 

feito, haja vista o transcurso superior a 05 anos sem manifestação da 

parte interessada. É o relatório. Julgo. De ver que no caso em tela 

operou-se a prescrição intercorrente, visto que os autos permaneceram 

no arquivo provisório por mais de 05 anos sem que houvesse provocação 

da parte exequente a fim de possibilitar o seu regular processamento. 

Como é cediço, a prescrição intercorrente nada mais é do que o 

reconhecimento da prescrição do direito de ação dentro do mesmo 

processo que está em curso, por força de sua paralisação pelo prazo 

igual ao do reconhecimento da prescrição da ação antes de sua 

propositura, pela inércia da própria parte que a propôs. A prescrição 

intercorrente é admitida de forma majoritária pela doutrina e jurisprudência 

nas Execuções Fiscais, por força do art. 40 da Lei 6.830/80. O § 4.° do 

art. 40 da Lei 6.830/80 determina que: “Art. 40. (...). § 4.°. Se da decisão 

que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, 

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 

prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”. Logo, resta evidente 

que a parte exequente contribuiu para à incidência da denominada 

prescrição intercorrente, haja vista que deixou de praticar atos de sua 

responsabilidade, proporcionando a paralisação do processo por tempo 

superior ao previsto para a prescrição. Afinal, se a Fazenda Pública foi 

intimada daquela decisão e a partir dela transcorreram 5 anos sem que o 

credor tenha apresentado qualquer causa interruptiva do curso 

prescricional, solução diversa prestigiaria a eternização do conflito judicial, 

conclusão que atenta contra a segurança nas relações jurídicas, tanto 

mais porque o crédito da Fazenda Pública não é imprescritível. Nesse 

sentido, os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE 

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECURSO DO PRAZO DE CINCO 

ANOS ENTRE A CITAÇÃO E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO 

DO ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC Nº 118/05 – 

PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ART. 219, § 5º DO CPC - 

INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80 – PRECEDENTES DO 

STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não pode a 

execução fiscal prolongar-se no tempo, sobretudo quando, após inúmeras 

tentativas de localização do executado e de seus bens, por mais de cinco 

anos, nenhuma das buscas se tornam exitosas, equivalendo-se, assim, a 

paralisação processual. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o 

entendimento no sentido de que o artigo 219, § 5º do Código de Processo 

Civil permite ao juiz a decretação de ofício da prescrição, 

independentemente de prévia oitiva da Fazenda Pública, sendo inaplicável, 

na hipótese, o art. 40 da Lei nº 6.830/80, que trata da prescrição 

intercorrente. TJ-MT-AgR, 55262/2014, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/06/2014, Data da 

publicação no DJE 25/06/2014”. “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. 

MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

RECONHECIDA EX OFFICIO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 40, 

§§ 2º E 4º, DA LEF, DA SÚM. 314 DO STJ E DO ART. 5º, LV, DA CF. 

Chancela mecânica na CDA examinada ex officio no 2º grau, a fim de 

admiti-la. Inexistência de nulidade. Art. 25 da Lei nº 10.522/02, redação da 

Lei nº 11.941/09, e art. 2º, § 7º, da LEF. Jurisprudência do TJRS e do STJ. 

Apelação provida por decisão monocrática (CPC, art. 557, caput, c/c o § 

1º-a)”. (TJRS; AC 164251-40.2014.8.21.7000; Capão da Canoa; Primeira 

Câmara Cível; Rel. Des. Irineu Mariani; Julg. 28/05/2014; DJERS 

04/07/2014). “EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

CARACTERIZAÇÃO. Feito paralisado mais de cinco anos após um ano de 

suspensão. Processo extinto. Recurso não provido”. (TJSP; APL 
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0421490-67.2010.8.26.0000; Ac. 7654301; São Paulo; Décima Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Aguilar Cortez; Julg. 02/06/2014; DJESP 

04/07/2014). O único ponto que faria ressuscitar o debate diz com a 

necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º do 

art. 40 da LEF, situação, todavia, inaplicável ao caso versado, uma vez 

que o município foi devidamente intimado da decisão que determinou o 

arquivamento e suspensão, atraindo, portanto, a incidência do § 5º do art. 

40 da LEF, conteúdo normativo adaptado à esfera fazendária municipal., 

Ademais, com a vigência da Lei 11.280/06, que modificou o artigo 219, § 

5.º, do CPC, não há mais dúvidas acerca da possibilidade do 

reconhecimento de ofício da prescrição ora apresentada. Ex positis, 

declaro a prescrição, por conseguinte, extinta a presente execução com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, ambos 

do Código de Processo Civil. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de descabida análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Sem Custas. Transitada em julgado, arquive-se. P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 16 de dezembro de 2017

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54589 Nr: 2027-97.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, NELMO JOSÉ 

WIEGERT, MARCIO RODRIGO WIEGERT, WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110, atualmente em local incerto e não sabido NELMO JOSÉ 

WIEGERT, Cpf: 07576293934, Rg: 930.236, Filiação: Léo Theodoro Wiegert 

e de Maria Armela Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, brasileiro(a), 

natural de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário, atualmente em 

local incerto e não sabido MARCIO RODRIGO WIEGERT, Cpf: 

66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: Pedro Inácio Wiegert e de Noeli 

Therezinha Wiegert, data de nascimento: 14/09/1976, brasileiro(a), natural 

de S. José do Cedro-SC, comerciante e atualmente em local incerto e não 

sabido WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, Cpf: 38431920149, Filiação: 

Ieda Antunes Goncalves e Amador Ataide Goncalves, brasileiro(a), natural 

de Belo Horizonte-mg-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, NELMO JOSÉ WIEGERTE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de recusa ou 

retardamento no fornecimento de elementos estatísticos e contábeis 

exigidos pela AGER/MT., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 4067/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/04/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.998,45

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54686 Nr: 2124-97.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORNARE COMERCIO DE ROUPAS FEITAS 

LTDA, SILMARA MARCOS MENIN, BRIGIDA MARCOS MENIN MARQUES 

GONÇALVES, VANESSA MARCOS MENIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORNARE COMERCIO DE ROUPAS FEITAS 

LTDA, CNPJ: 03283598000161, atualmente em local incerto e não sabido 

SILMARA MARCOS MENIN, Cpf: 51330472134, Rg: 590.451, Filiação: José 

Ary Menin e Antonia Marcos Menin, data de nascimento: 12/04/1974, 

brasileiro(a), natural de Ubiratã-PR, casado(a), comerciante, atualmente 

em local incerto e não sabido VANESSA MARCOS MENIM, Cpf: 

95907238100, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

BRIGIDA MARCOS MENIN MARQUES GONÇALVES, Cpf: 82271798191, Rg: 

1157265-5, Filiação: José Ari Menin e de Antonia Marques de Oliveira, data 

de nascimento: 08/06/1979, natural de Ubiratã-PR, casado(a), empresária. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ORNARE 

COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA, SILMARA MARCOS MENINE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de flata de 

recolhimento e/ou recolhimento a menor, nos prazos regulamentares, do 

ICMS garantido integral, devido pela entrada de mercadorias no Estado de 

Mato Grosso provenientes de outras unidades da federação, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7691/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/09/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 57.463,98

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80104 Nr: 1056-44.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO COSTA PEREIRA - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DO CARMO COSTA PEREIRA - 

ESPÓLIO, Cpf: 32368607900, Rg: 1.316.159-8, Filiação: Mateus de Oliveira 

e de Joana Gomes dos Santos, data de nascimento: 08/06/1933, 

brasileiro(a), natural de Tabamcurí-MG, solteiro(a), falecida em 06/03/2006. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/04/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARIA DO CARMO COSTA 

PEREIRA - ESPÓLIO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de não vacinação de animais espécie bovina contra a febre aftosa, 

aplicação de multa administrativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 
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Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1523/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 14.383,10

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 45776 Nr: 2605-65.2007.811.0009

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO UCHÔA DE AMORIM, RAIMUNDO 

UCHÔA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, RICARDO ZEFERINO PEREIRA 

- OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE COLÍDER - MT

 JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO PAGAMENTO DE CUSTA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2605-65.2007.811.0009 código 45776

ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

PARTE RÉQUERIDA: FRANCISCO UCHÔA DE AMORIM e RAIMUNDO 

UCHÔA DE AMORIM

INTIMANDO: Requerido(a): Francisco Uchôa de Amorim, Cpf: 

43393756915, Rg: 2.132.055 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

lavrador, Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), 

Cidade: Colíder-MT e Requerido(a): Raimundo Uchôa de Amorim, Cpf: 

28853679115 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Parte Sem 

Endereço (Aguardando Regularização), Cidade: Colíder-MT. Ambos 

atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, acima qualificada, para que 

no prazo de 48hs (quarenta e oito horas) recolha o valor da condenação 

em custas, conforme sentença, sendo: - o valor de R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de custas processuais; - 

o valor de R$ 241,74 (duzentos e quarenta e um reais setenta e quatro 

centavos) de taxa judiciária através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou remanescentes (ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home), bem como, recolher - o valor de R$ 

735,00 (setecentos e trinta e cinco reais) de diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos. Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, será tomada 

as providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO em cartório, nos 

termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição. I – Processos em ordem, na 

secretaria. II – CUMPRAM-SE as determinações retro sem demora.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávia L. V. de 

Aquino Monguini, digitei.

Colíder - MT, 16 de dezembro de 2017.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 54255 Nr: 1692-78.2010.811.0009

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA GONÇALINA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRANIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerida EFRANIO DOS SANTOS, acima qualificado, 

para que no prazo de 48hs (quarenta e oito horas) recolha o valor da 

condenação em custas, conforme sentença, sendo:

 - o valor de R$ 469,56 (quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta 

e seis centavos) de custas processuais;

- o valor de R$ 469,56 (quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta 

e seis centavos) de taxa judiciária através da emissão das guias no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou 

remanescentes (ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home), bem como, 

recolher

- o valor de R$ 18,00 (dezoito reais) de diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, será tomada as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO em cartório, nos 

termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

-----------------------------------------------------

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46769 Nr: 573-53.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DONIZETE GIROLDO, Cpf: 85134791953, 

Rg: 231.290, Filiação: Adalberto Giroldo e Ismenia Teruel Giroldo, data de 

nascimento: 07/07/1960, brasileiro(a), natural de Borrazópolis-PR, 

casado(a), motorista, Telefone (66) 3541-13-16. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/03/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS - IBAMA em face de DONIZETE GIROLDO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de transporte de 11.589m³ de madeira 

em toras da essencia cedrinho, sem cobertura da ATPF, conforme 

constatado no ato da fiscalização, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 44/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/05/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.150,52

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42842 Nr: 3817-58.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E CASTILHO PERES COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E CASTILHO PERES COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO, CNPJ: 01525961000182. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/12/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO em face de E 

CASTILHO PERES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de decorrente do não pagamento de 

alvará, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

343/2002.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/12/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.675,37

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52549 Nr: 3216-47.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL & MOLONHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISMAEL & MOLONHA LTDA, CNPJ: 

02336031000143. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ISMAEL & MOLONHA LTDA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de deixou de recolher 

e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares por estimativa, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3502/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/10/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 11.732,62

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88430 Nr: 1651-72.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONAN TRANIN DE SOUZA, MARIA DE 

LOURDES ANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONAN TRANIN DE SOUZA, Cpf: 

27726541920, Rg: 1.330.520, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA DE LOURDES ANDRE DE 

SOUZA, Cpf: 47259345934, Rg: 3.443.868-4, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/06/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO 

em face de LEONAN TRANIN DE SOUZA e MARIA DE LOURDES ANDRE DE 

SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de juros 

operacion. STN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 12 6 13 005666-97/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/06/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 36.135,08

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81877 Nr: 2877-83.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASV, RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO LOUVERDE VIANA, Cpf: 

01089281102, Rg: 1631982-6, Filiação: Benedita Nunes Teodoro e Dorval 

Louverde Teodoro, brasileiro(a), solteiro(a), serviço gerais, Telefone (66) 

9607-8828. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 11.122,41 (Onze mil e cento e 

vinte e dois reais e quarenta e um centavos), provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Corrente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85510 Nr: 2906-02.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKFL, ROSIMAR FERREIRA LEITE GARCIA, LFG, 

ROGERIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VINÍCIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 890,64 (oitocentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 107 verso. Este 

valor deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 

445,32 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), 

para recolhimento de guia de custas e R$ 445,32 (quatrocentos e 

quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) para fins da guia de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 
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(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum 

da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43527 Nr: 454-29.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTEC CONTABILIDADE E DESPACHANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAÍSA ESTEVES MATSUBARA 

SANCHES - OAB:OAB/MT. 11360, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 506,04 (quinhentos e seis reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 65 verso. Este valor 

deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para 

recolhimento de guia de custas e R$ 129,19 (cento e vinte e nove reais e 

dezenove centavos) para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar 

no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA 

– Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000121-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CALISTRO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000121-74.2018.8.11.0009 AUTOR: 

GEAN CALISTRO DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE COLIDER Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para 

o fim de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

COLÍDER a disponibilizarem o procedimento cirúrgico artrodese 

occipitocervical, bem como outros procedimentos necessários à 

preservação da saúde de GEAN CALISTRO DA SILVA, portador de 

monoparesia branquial direita e fratura de arco anterior e posterior de C1 e 

C5. Mediante prescrição médica, procurada a Secretaria Municipal de 

Saúde, esta informou que a cirurgia objeto da demanda consiste em 

procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade pelo 

fornecimento compete aos Estados-Membros, estando o Município de 

Colíder, que não dispõe do suporte de cirurgião ortopedista, isento desse 

encargo (id 11503448 - pág. 7/8). Requisitou-se parecer do Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) para exame do pedido de tutela de urgência (id 

11617796 - pág. 1/2). Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) juntado 

aos autos (id 11642416 - pág. 2/4). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da 

gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. II.2 - Da tutela de urgência Não obstante os valiosos argumentos 

da combativa Defensora Pública, com o devido respeito, a inicial é 

indeferida por inexistência de interesse de agir. Sabe-se que o direito à 

saúde vem observado, no âmbito internacional, na Declaração Universal 

de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, no Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção 

Americana de Direitos Humanos, no Protocolo Adicional à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, além de outros documentos não menos importantes. 

No âmbito nacional, a saúde, além de direito humano de 2ª geração, é 

direito e garantia fundamental eleita como direito social no “caput” do art. 

6º da CRFB/88, com seção exclusiva na Carta Magna, inserta no “Título VIII 
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- Da Ordem Social”, Capítulo II – Da Seguridade Social”, no particular 

“Seção III – Da Saúde”, com regulamentação detalhada a partir do art. 196, 

sendo esta igualmente a diretriz da Constituição Estadual do Estado de 

Mato Grosso, delineada no “Título V – Do Desenvolvimento Econômico a 

Social”, “Capítulo I – Da Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”. E, para 

a consecução dela (saúde), concebeu-se a Lei 8.080/90, também 

conhecida como Lei Orgânica da Saúde, que regula em todo o território 

nacional as ações e serviços de saúde, dispondo sobre as ações e os 

serviços prestados pelos três níveis da Federação no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Na espécie, no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), está inclusa a execução de ações de assistência 

terapêutica integral, a teor do que dispõe o art. 6º, inciso I, alínea “d”, 

primeira parte, da Lei 8.080/90: “Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: d) de 

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;” E os tratamentos 

e procedimentos cirúrgicos demandam, primordialmente, sério e 

abrangente planejamento para serem contemplados nas tabelas 

elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde, a serem 

realizados em todo território nacional por serviço próprio, conveniado ou 

contratado, em consonância com o art. 19-M, inciso II, da Lei 8.080/90, 

observado o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 

sua promoção, proteção e recuperação. Dada a complexidade da matéria, 

o acesso a tratamentos e procedimentos cirúrgicos envolve uma cadeia 

multifacetária de atores públicos e privados que exercem variadas 

atribuições nos ambientes econômico, político e social. Assim, o Sistema 

Único de Saúde vem organizado de forma regionalizada e hierarquizada 

em níveis de complexidade crescente, com direção e gestão peculiares a 

cada esfera de competência, como preceituam os arts. 8º, 9º e seguintes 

da Lei 8.080/90, seguindo-se a mesma sistemática no tocante aos 

tratamentos e procedimentos cirúrgicos. Vale dizer, há tratamentos e 

procedimentos da atenção básica (esta entendida como o primeiro nível da 

atenção à saúde do SUS, com emprego de tecnologia de baixa 

densidade), da média complexidade (esta entendida como nível 

intermediário da atenção à saúde do SUS, com a atuação de profissionais 

especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o diagnóstico 

e tratamento) e da alta complexidade (esta entendida como o último nível 

da atenção à saúde do SUS, com o emprego de alta tecnologia e alto 

custo), em que a política pública de saúde foi estrategicamente desenhada 

de acordo com as diretrizes suso declinadas, observada rigorosa 

metodologia para a incorporação e exclusão de procedimentos por meio 

da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec - Decreto 

Presidencial nº 7.646/11), a integrar o conjunto de ações e serviços de 

saúde da citada Lei 8.080/90. Nesse sentido, concebeu-se a Relação 

Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), instituída por meio da 

Portaria nº 841 de 02 de maio de 2012, relação que, como o nome diz, 

compreende todas as ações e serviços que o Sistema Único de Saúde 

oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à 

saúde, como se vê de seu art. 1º: “Art. 1º Fica publicada a Relação 

Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), que compreende 

todas as ações e serviços que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece 

ao usuário, para atendimento da integralidade da assistência à saúde, em 

atendimento ao disposto no art. 22 do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 

2011 e no art. 7º, inciso II da Lei nº 8.080/90, disponível no sitio do 

Ministério da Saúde: http://www.saude.gov.br, após a publicação desta 

Portaria. § 1º Esta versão contém as ações e serviços ofertados pelo 

(SUS) na data de publicação do Decreto nº 7508, de 28 de junho de 2011, 

com acréscimo dos novos serviços e ações instituídos até a data de 

edição desta Portaria. § 2º As ações e serviços descritos na (RENASES) 

contemplam, de forma agregada, toda a Tabela de Procedimentos, 

Órteses, Próteses e Medicamentos do (SUS).” Ir de encontro à esta 

metodologia exige circunstância excepcional que demanda edifícios 

teóricos e argumentativos coerentes e harmônicos com o ordenamento 

jurídico subjacente. No estado da natureza, tudo possui um limite, um 

marco, uma fronteira. Não há bens ou serviços que possam ser 

fornecidos de forma ilimitada, irrestrita ou infinita. Vivemos em um sistema 

capitalista ou, caso prefiram, em um capitalismo de bem-estar social ou 

simplesmente capitalismo social e, em última instância, os bens e serviços 

fornecidos pelo Estado demandam investimentos. E os investimentos, em 

sua maior parte, advêm do recolhimento de tributos, os quais representam 

a receita do Estado. Estes (os tributos), por sua vezes, notabilizam-se por 

ser toda prestação pecuniária compulsória recolhida dos contribuintes, por 

uma relação de imposição, em decorrência da prática de hipóteses de 

incidência ou fatos geradores, os quais, em regra, refletem aquele sistema 

capitalista com a circulação de bens e riquezas (auferir renda, circular 

mercadorias, transmitir bens, prestar serviços etc). Daí porque, nesse 

cenário, aplicável a Lei da Conservação das Massas de Antoine Lavoisier, 

que retrata o estado da natureza das coisas: “Em qualquer sistema, físico 

ou químico, nunca se cria nem se elimina matéria, apenas é possível 

transformá-la de uma forma em outra. Portanto, não se pode criar algo do 

nada nem transformar algo em nada (Na natureza, nada se cria, nada se 

perde, tudo se transforma)”. Vale dizer, assim como os recursos da 

natureza, o Estado possui receitas limitadas e, por isso, atender a todos 

em todas as medidas é situação insuperável, intangível e irreal. Então, não 

é porque a decisão judicial determina ao Estado o fornecimento dos 

procedimentos, medicamentos ou tratamentos, exatamente como pedido 

pelas partes, que o pleito se transforma em realidade. Os 

estabelecimentos de saúde, os médicos, os leitos, os centros 

terapêuticos, os equipamentos, os medicamentos e os insumos não 

surgem do nada, pois, como visto, na natureza, não se pode criar algo do 

nada, porque do nada, nada surge. Não há como se creditar ao Poder 

Judiciário poderes místicos tal como o complexo do Rei Midas, em que todo 

e qualquer objeto tocado se transformava em ouro. Segundo dados do 

Ministério da Saúde, em relação a 2010, o custo da judicialização da saúde 

no Brasil aumentou 1.233% (um mil, duzentos e trinta e três por cento), 

com projeção de gastos com ações judiciais de R$ 1.600.000.000,00 (um 

bilhão e seiscentos milhões de reais) para o ano de 2016. Dada a 

relevância do tema, nos dias 27, 28 e 29 de abril e 04, 06 e 07 de maio de 

2009, em Audiência Pública convocada pelo então Presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Ministro Gilmar Mendes, ouviram-se 50 (cinquenta) 

especialistas entre advogados, defensores públicos, promotores e 

procuradores de justiça, magistrados, professores, médicos, técnicos de 

saúde, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde. As falas destes 

especialistas auxiliaram sobremaneira o entendimento sobre as diversas 

nuances desta tão complexa área, as quais estão disponíveis em texto e 

vídeo no sítio eletrônico do Pretório Excelso nos seguintes endereços 

e l e t r ô n i c o s :  h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r T e x t o . a s p ?

s e r v i c o = p r o c e s s o A u d i e n c i a P u b l i c a S a u d e & p a g i n a = C r o n o g r a m a 

h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r T e x t o . a s p ?

servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=videos No ano 

seguinte, a partir da citada Audiência Pública, o Conselho Nacional de 

Justiça constituiu grupo de trabalho que culminou na aprovação da 

Recomendação nº 31 de 2010. Em 2011, seguindo a diretriz, o órgão de 

cúpula administrativa do Poder Judiciário editou a Recomendação nº 36. 

Ambas (Recomendações nº 31 e 36) recomendam aos tribunais a adoção 

de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais 

operadores do direito para assegurar maior eficiência na solução das 

demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Atento às 

recomendações, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso instalou 

o Núcleo de Apoio Técnico em 09/11/2011, mediante termo de cooperação 

técnica com a Secretaria Estadual de Saúde, órgão constantemente 

acionado por este Juízo em questões como esta. Em 06/04/2010, o 

Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 107, criou o 

Fórum Nacional de Saúde com a seguinte finalidade: “Art. 1º Fica instituído, 

no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional para o 

monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, com a 

atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas 

para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos 

processos judiciais e à prevenção de novos conflitos.” Depois de quase 

07 (sete) anos de atuação, observa-se que o mencionado Fórum vem 

atuando constantemente para o aperfeiçoamento de procedimentos e 

prevenção de novos conflitos na área. Um dos principais resultados 

alcançados foi a edição de resolução da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) que exige que os planos de saúde informem por 

escrito e em até 48 (quarenta e oito) horas qualquer negativa de 

atendimento ao usuário. Para melhor entendimento do cenário de 

insustentabilidade, nos anos de 2013 e 2014, o Conselho Nacional de 

Justiça encomendou estudo sobre a temática que resultou em profícua 

obra: “Judicialização da saúde no Brasil: dados e experiência. 

Coordenadores: Felipe Dutra Asensi e Roseni Pinheiro. Brasília: Conselho 

Nacional de Justiça, 2015”. No citado estudo, constataram-se algumas 

características comuns nas ações judiciais de saúde em trâmite nos 

tribunais alvo: “Foco curativo das demandas: as demandas apresentadas 

versam de forma predominante sobre aspectos curativos da saúde 

(medicamentos, tratamentos, próteses etc.) e menos sobre aspectos 
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preventivos (vacinas, exames etc.). Isto evidencia que a judicialização da 

saúde ainda versa sobre uma dimensão bastante parcial de todas as 

ações e serviços de saúde que devem ser prestadas pelo poder público. 

Predominância da litigação individual: a proporção entre ações coletivas e 

ações individuais é ainda grande, de modo que a maioria radical de 

demandas judiciais de saúde versem sobre ações individuais. Isso reforça 

a ideia de que a microlitigação é um dado em saúde e o acúmulo de ações 

individuais gera desafios para as partes, o Judiciário e a própria gestão 

em saúde. Tendência de deferimento final e na antecipação de tutela: na 

maioria dos casos, houve deferimento do pedido de antecipação de tutela 

sem pedido de informações complementares. Além disso, na maioria dos 

casos houve confirmação do deferimento do pedido na sentença de 1ª 

instância e também no acórdão de 2ª instância. Tendência de utilização do 

NAT, especialmente nas capitais: a maioria das decisões não fez menção 

ao NAT como uma estratégia para a atividade judicante em saúde, apesar 

de se observar nos dados uma tendência a sua utilização, especialmente 

nas capitais.” E no caso Araguaína/TO a pesquisa trouxe a atuação mais 

efetiva do Núcleo de Apoio Técnico daquela localidade: “O NAT nasceu da 

necessidade de uma compreensão multidisciplinar a respeito da saúde e 

do direito. Tradicionalmente, os NATs foram implementados nos diversos 

tribunais do país com um propósito consultivo, ou seja, para auxiliar o juiz 

na formação de sua convicção nos litígios em saúde. Em regra, o 

profissional da saúde sabe da eficácia de medicamentos, pertinência de 

exames ou desejabilidade de tratamentos. Nesse sentido, o apoio do NAT 

seria importante para que, com o parecer de profissionais de saúde, o juiz 

pudesse julgar melhor e com mais elementos técnicos. No caso de 

Araguaína, as funções do NAT foram além do aspecto consultivo, 

englobando também aspectos de prevenção e de gestão. O caráter 

consultivo diz respeito à função de ferramenta de apoio ao Judiciário 

antes de emitir decisões, no sentido de proferir pareceres técnicos quanto 

ao direito sanitário e políticas públicas de saúde. O caráter de prevenção 

diz respeito a sua atuação como meio de solução administrativa de 

conflitos, estimulando a interlocução entre as instituições jurídicas e 

políticas e prevenindo a judicialização das demandas. O caráter de gestão 

diz respeito à identificação da maior incidência das demandas para ações 

e estratégias de planejamento em saúde, com o objetivo de otimizar o 

atendimento prestado aos usuários, além de também acompanhar o 

cumprimento das ações judiciais e a pertinência de utilização de 

medicamentos e insumos de trato sucessivo. (...) É possível afirmar que o 

NAT de Araguaína recebeu diversas funções que vão além do caráter 

consultivo, que é típico das outras experiências de NAT. Em Araguaína, 

são diferenciais da atuação do NAT: a articulação direta com os 

programas de saúde locais, a integração com a Ouvidoria Municipal e o 

papel de acompanhamento de decisões judiciais mesmo após terem 

transitado em julgado. Isto contribuiu para a constituição de um ambiente 

de efetivação do direito à saúde eminentemente preventivo, aproximando o 

contato com os cidadãos e estimulando a solução administrativa de 

conflitos. Como resultado, observase a democratização das ações e 

serviços de saúde, e maior celeridade no atendimento de demandas que 

potencialmente seriam objeto de novas ações judiciais. (...)”. Em tal obra 

abordou-se também os casos de Lages/SC e Brasília/DF, em que a 

sensibilização dos atores, a criatividade, a proatividade e o senso de 

cooperação permitiram a instalação de modelos a serem replicados e 

ajustados às realidades regionais e locais de todo o Brasil, o que se 

recomenda desde já aos gestores estaduais e municipais. Realmente, a 

presente situação é endêmica em todo o país, a judicialização de 

demandas de saúde perante o Poder Judiciário com a consequente 

intervenção no Poder Executivo para a consecução daqueles direitos. E tal 

prática é extremamente prejudicial ao Poder Público e à própria 

coletividade, o que a frustrar qualquer política pública planejada, articulada 

e programada, porquanto, em última análise, obriga-se o Estado ao 

fornecimento de procedimentos, tratamentos e medicamentos muitas 

vezes não contemplados pela estrutura do Sistema Único de Saúde, 

alguns deles até de eficiência não comprovada. Daí porque a intensa 

preocupação por parte do Poder Judiciário, que ficou demonstrada no 

cotejo histórico-evolutivo aqui levantado, movimento liderado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. É certo que o 

cidadão não pode ficar desassistido, mormente quando o ordenamento 

jurídico lhe assegura a assistência à saúde como direito e garantia 

fundamental. Mas, de outro lado, também é certo que o ingresso ao 

Sistema Único de Saúde, mediante o manejo de medidas judiciais, é 

prerrogativa oportunizada à pequena parcela da população, ainda que por 

meio da Defensoria Pública ou do Ministério Público, o que a propiciar a 

vantagem de alguns em detrimento da maioria. Não por outro motivo, o 

Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 566471 e 

657718, com repercussão geral reconhecida, está prestes a julgar a 

questão do fornecimento pelo Estado de medicamentos de alto custo não 

disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde e de medicamentos não 

registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na prática, a 

questão é tormentosa e para que não haja mais prejuízos ou injustiças, 

quer para o(a)(s) postulante(s), quer para a sociedade, deve-se seguir, 

em casos ordinários, como o aqui analisado, a política pública estatuída 

pelo SUS, em que não há qualquer dúvida sobre a obrigação do Estado. 

De fato, como bem ponderou o Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há 

sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os 

remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam 

ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas”. Malgrado a 

imprescindibilidade do tratamento pleiteado, demonstrado que está nos 

exames laboratoriais, laudos, atestados e documentos médicos juntados, 

verificada a patologia que acomete a parte autora, observa-se que o(s) 

tratamento(s) demandado(s) por ela já fora(m) pleiteado(s) 

administrativamente, havendo o(s) pedido(s) sido injustificadamente 

cancelado(s). De acordo com o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT 

- id 11642416 - pág. 2/4), o procedimento é contemplado na tabela SIGTAP 

do SUS sob nº 04.08.03.00-70, e, para sua realização, foi instaurado o 

processo de regulação nº 218495444 perante a competente Central de 

Regulação do Estado de Mato Grosso em 24/10/2017. Entanto, a parte 

autora solicitou o cancelamento do pedido administrativo aos 17/11/2017, 

quando solicitou alta hospitalar com a manifesta intenção de judicializar o 

caso, e, assim, desrespeitar a fila de espera do Sistema de Regulação, 

como anotado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT): “PARECER 

TÉCNICO/NAT Nº 0197/2018 Origem da Demanda: Primeira Vara Cível da 

Comarca Colíder/MT Código n°: 1000121-74.2018 Requerente: Gean 

Calisto da Silva Requerido: Estado de Mato Grosso e município de 

Colíder/MT Pleito: Solicitação de Artrodese de Coluna Cervical. O presente 

Parecer Técnico visa prestar informações técnicas quanto à solicitação de 

Artrodese de Coluna para o paciente supracitado. I – DOS FATOS: a) 

Trata-se de paciente, 34 anos, vítima de queda de altura do telhado em 04 

de outubro de 2017, estando internado no Hospital Regional de Colíder até 

11/11/2017, quando solicitou alta a pedido assumindo total 

responsabilidade e ciência sobre as consequências deste ato, Neste 

período aguardando transferência para procedimento cirúrgico de 

artrodese de coluna cervical via Sistema de Regulação, sob nº 218495444 

cancelado em 13/11/2017 após a família ter retirado o paciente da unidade 

hospitalar a pedido, e conforme documento acostados nos autos com 

clara intenção de solicitar o procedimento cirúrgico via judicial. b) Há 

Documento médico da lavra de Dr Bruno Vilela Gomes CRM/MT 6510 

datado de 24/10/2017 atestando a patologia e a necessidade do 

procedimento cirúrgico. c) Há exames médicos anexos aos autos que 

atestam a patologia alegada. d) Há AIH preenchida solicitando o 

procedimento em caráter de urgência datado de 05/10/2017. e) Há 

Regulação via sistema SISREG III sob nº 218495444 datada de 24/10/2017 

cancelado em 17/11/2017, pois a família retirou o paciente da unidade 

hospitalar por alta a pedido em 13/11/2017. 1. - Da patologia: Foi 

comprovada nos autos por relatório médico e exames complementares 

anexos a patologia alegada pelo requerente. 2. - Área médica do pleito: 

Ortopedia/Neurocirurgia 3. Motivo do pleito: demora no atendimento pelo 

SUS II – CONSIDERAÇÕES: a) Quanto à doença alegada: Constam relatório 

médico e exames complementares que atestam a existência da doença 

alegada. b) Quanto ao pedido: O pedido é pertinente. c) Quanto ao 

fornecimento pelo SUS: o tratamento cirúrgico proposto é contemplado na 

tabela SIGTAP do SUS, sob nº 04.08.03.00-70 d) Quanto ao processo de 

regulação junto a Central de Regulação Estado de Mato Grosso: O 

procedimento foi regulado em 24/10/2017 sob nº 218495444 e cancelado 

em 17/11/2017 POIS O REQUERENTE SOLICITOU ALTA HOSPITALAR A 

PEDIDO INFORMANDO SUA INTENÇÃO DE JUDICIALIZAR O PEDIDO DO 

PROCEDIMENTO CONFORME PRÓPRIO DOCUMENTO ACOSTADO NOS 

AUTOS. e) Quanto à urgência do procedimento: Trata-se de caso urgente; 

o procedimento deve ser providenciado com a maior brevidade possível a 

fim de minorar a presença dos sintomas incapacitantes apresentados pelo 

requerente, além de se evitar sequelas neurológicas irreversíveis. Não há 

risco imediato e direto à vida, não há risco a terceiros. A Resolução CFM 

nº 1451/95 do Conselho Federal de Medicina de 10 de março de 1995 

[publicada no Diário Oficial da União em 17.03.95 - Seção I - Página 3666] 
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estabelece nos Parágrafos I e II do Artigo I as definições para os 

conceitos de urgência e emergência, a serem adotadas na linguagem 

médica no Brasil. “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de 

agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador 

necessita de assistência médica imediata”. “Define-se por EMERGÊNCIA a 

constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em 

risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento 

médico imediato.” Observação.: È necessário que o requerente retorne a 

unidade hospitalar cadastrada ao SUS de referência para reabrir o 

processo de regulação do procedimento cirúrgico solicitado em caráter de 

urgência e a partir deste ponto, ser regulado e transferido para unidade 

referência em neurocirurgia de Cuiabá – A saber Hospital São Benedito ou 

Hospital Geral Universitário. É o parecer.” (sem destaques no original). 

Assim, deverá(ão) o(a)(s) interessado(a)(s) renovar o pedido 

administrativo perante o órgão de saúde competente para só então, em 

caso de não atendimento, ingressar novamente com a medida judicial, em 

tudo observado o Enunciado nº 3 da I Jornada de Direito da Saúde e o art. 

1.311, “caput” e parágrafo único, da CNGC: “ENUNCIADO N.º 3 

Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade 

do atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária.” “Art. 1.311. 

Conforme o Enunciado nº 3 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, recomenda-se ao 

autor da ação, a busca preliminar sobre a disponibilidade do atendimento, 

evitando-se a judicialização desnecessária. Parágrafo único. Devido ao 

ajuizamento de ações que versam sobre tratamento de alto custo, mas 

fornecidos administrativamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde –, de 

forma gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do interesse 

processual, verificar a documentação que comprove ter o autor realizado 

o pedido administrativo.” Assim, a petição inicial é indeferida por ausência 

de interesse de agir, porquanto não há notícia de negativa no fornecimento 

do(s) tratamento(s) demandado(s) à parte autora por parte do poder 

público. II.3 - Do ato atentatório à dignidade da jurisdição e da litigância de 

má-fé Consignamos nosso absoluto respeito e admiração pela Defensoria 

Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88. Entanto, em nossa curta estada na 

jurisdição desta Comarca, nos deparamos com a intensa judicialização na 

área da saúde pública, havendo feitos em que nem mesmo havia pedido 

administrativo perante o poder público, a exemplo dos processos 

1000117-37.2018, 1000189-24.2018, 1000121-74.2018, 1001536-29.2017, 

1000038-58.2018, 1000033-36.2018 e 1000031-66.2018. Houve casos em 

que a ausência de pretensão resistida era manifesta, pois que em defesa, 

o Município de Colíder ou o Estado de Mato Grosso informaram que o 

medicamento buscado estava à disposição de todo e qualquer cidadão 

nas respectivas farmácias públicas, podendo ser retirado munido do 

cartão do SUS e documento de identidade. No presente caso, a 

postulação mostra-se temerária, pois que o favorecido da ação de saúde 

estava devidamente regulado perante o SUS desde outubro de 2017 e 

pediu alta hospitalar por conta e responsabilidade própria em novembro de 

2017 com a expressa e prévia intenção de ingressar com o presente feito, 

como se vê do termo de alta hospitalar de id. 11503570 - Pág. 7. O tempo 

em que o paciente esteve internado e devidamente regulado, a princípio, 

não se mostra irrazoável (outubro a novembro de 2017) a ponto de 

colocar sua própria vida em risco com o próprio pedido de alta hospitalar, 

anotado o nítido objetivo de se aventura com o pleito judicial. Sabe-se da 

angústia daqueles que procuram o atendimento público de saúde. Entanto, 

o sistema regulatório deve ser observado justamente para que de fato 

seja a porta de entrada do SUS. Como já dissemos, é certo que o cidadão 

não pode ficar desassistido, mormente quando o ordenamento jurídico lhe 

assegura a assistência à saúde como direito e garantia fundamental. Mas, 

de outro lado, também é certo que o ingresso ao Sistema Único de Saúde, 

mediante o manejo de medidas judiciais, é prerrogativa oportunizada à 

pequena parcela da população, ainda que por meio da Defensoria Pública 

ou do Ministério Público, o que a propiciar a vantagem de alguns em 

detrimento da maioria. Daí porque caso concedido o pedido da parte 

autora, haveria indevida burla à fila do sistema de regulação, frustrando o 

mesmo direito à saúde daqueles cidadãos que, a despeito da angústia e 

do sofrimento porque passam, estão no aguardo do atendimento, o que, 

em nosso humilde entender, é utilizar o processo para conseguir objetivo 

ilegal, na forma do art. 77, inciso II, e art. 80, inciso III, do NCPC: “Art. 77. 

Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo: II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando 

cientes de que são destituídas de fundamento;” “Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal;” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE 

A PETIÇÃO INICIAL por ausência de interesse de agir, e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, inciso III, 

c.c. o art. 485, inciso I, ambos do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. Com 

a manifestação, venham-me os autos conclusos para análise. Caso não 

atendida a determinação anterior, CONDENO-A (parte autora) desde já ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e 

a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora, pessoalmente, 

desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, caso 

se faça necessário. Oficie-se à Procuradoria-Geral do Ministério Público, à 

Procuradoria de Justiça Especializada da Cidadania e Consumidor, à 

Promotoria de Justiça da Comarca de Colíder, ao Defensor Público-Geral, à 

Defensoria Pública da Comarca de Colíder, à Ordem dos Advogados do 

Brasil Seccional de Mato Grosso, à 11ª Subseção de Colíder da Ordem 

dos Advogados do Brasil, à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso, à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Colíder e à 

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, ao Conselho Estadual de 

Saúde de Mato Grosso e ao Conselho Municipal de Saúde de Colíder para 

que tomem as devidas providências que entenderem pertinentes, tudo na 

determinação do art. 139, inciso X, do Novo Código de Processo Civil, 

REMETENDO-LHES CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO e DA PROLATADA EM 

26/01/2018 SOB O ID Nº 11505871 NOS AUTOS Nº 

1000038-58.2018.8.11.0009, em trâmite perante este Juizado Especial da 

Fazenda Pública, tudo em caráter de URGÊNCIA por se tratar a saúde 

direito difuso e coletivo, na dicção do art. 542, inciso I, da CNGC. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, 

observando-se a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 

18h50 do dia 28/02/2018, dada a urgência que o caso requer por 

prioridade legal. Colíder, 28 de fevereiro de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000470-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CILEIDE RICARTE DE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000470-14.2017.8.11.0009 AUTOR: 

CILEIDE RICARTE DE CAMARGO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em correição. 1 - RECEBO a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. 2 - CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresente contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

NCPC – dobro). 3 - Pois bem. Trata-se de ação de percepção de benefício 

previdenciário de pensão por morte ajuizada por CILEIDE RICARTE DE 

CAMARGO, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos, por meio da qual postula, em sede de 

antecipação de tutela, a implantação imediata do benefício, em razão do 

falecimento de seu companheiro Sr. Luiz Alves Fonseca. Nesse diapasão, 

cumpre asseverar que as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), 

vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o 

modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São 
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provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não 

se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os 

requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Mister ressaltar que a presente análise de pedido 

antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição 

sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da 

cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito invocado, 

mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Assim, em que pesem 

as argumentações constantes da exordial, nota-se que a pretensão da 

parte autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o 

conjunto probatório até então produzido não é suficiente para o 

deferimento da tutela almejada, uma vez que, por ora, não comprovam a 

qualidade de dependente da autora em relação ao de cujus. Nesse 

sentido: Ementa: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. PENSÃO POR MORTE. 

COMPANHEIRA. LEI Nº 8.213 /91. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

PROVA DOCUMENTAL C/C PROVA TESTEMUNHAL INEQUÍVOCA. 

POSSIBILIDADE. - O fato gerador para a concessão da pensão por morte 

é o óbito do segurado instituidor do benefício. - A dependência econômica 

da companheira é presumida e, por isso, independe de comprovação. - 

Comprovada de forma inequívoca a união estável por meio de depoimentos 

testemunhais e provas hábeis, faz jus a companheira à pensão por morte 

deixada pelo ex-segurado da Previdência Social. - Apelação Cível provida. 

Sentença reformada. (APELAÇÃO CIVEL AC 334489 RJ 

2003.02.01.015324-7). Ementa: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA 

UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. Não comprovada a união estável 

entre a autora e o de cujus, inviável a concessão de benefício de pensão 

por morte deste. (APELAÇÃO CIVEL AC 50027048420134047213 SC 

5002704-84.2013.404.7213). Em apanhado, tenho que os documentos 

colacionados aos autos não são suficientes para o convencimento desta 

Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial. Diante do exposto, 

INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente decisão 

calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Saliente-se, uma vez mais, que 

a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

4 - Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17/04/2018, às 14h50min. INTIMEM-SE as partes para querendo 

apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do 

CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo a 

Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. 5 - Por sua vez, havendo 

preliminares alegadas em sede de contestação, INTIME-SE a requerente 

para se manifestar no prazo legal, voltando-me os autos conclusos. 6 - 

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica, podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 08 de dezembro de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001122-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1001122-31.2017.8.11.0009 AUTOR: 

CELSO ALVES DE OLIVEIRA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por CELSO ALVES DE 

OLIVEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial devidamente 

emendada em todos os seus termos. Diante do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade dos 

Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem como 

em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o dia 17/04/2018, às 16h10min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 08 de dezembro de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001113-69.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIR BORDINHAO PACONDE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1001113-69.2017.8.11.0009 AUTOR: 

DELAIR BORDINHAO PACONDE PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por DELAIR BORDINHÃO PACONDE PEREIRA, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial devidamente 

emendada em todos os seus termos. Diante do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade dos 

Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem como 

em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o dia 24/04/2018, às 13h30min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 
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necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 12 de janeiro de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95117 Nr: 2716-68.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO DE SIMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 Autos nº: 2716-68.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 95117.

 Vistos em correição.

 1 – Inobstante o lapso temporal decorrido desde o r. despacho de fl. 38, 

compulsando os autos, não vislumbro a juntada do documento indicado 

pelo executado no item “b”, de fl. 36, razão pela qual, CERTIFIQUE-SE a 

Secretaria de Vara se houve, ou não, a apresentação do respetivo 

documento.

2 – Após, caso o documento não tenha sido apresentado, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar pelo que 

entender de direito.

3 – D’outra banda, caso o documento seja juntado, façam-me os autos 

conclusos para deliberações pertinentes.

Às providências.

 Colíder/MT, 25 de outubro de 2017.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58880 Nr: 502-12.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:244711/SP, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, pelo que extingo o processo com resolução 

de mérito, para:A) DECLARAR, com efeito ex tunc, a existência da união 

estável entre requerente e requerida, pelo período de 10 (dez) anos, 

sendo a partir de meados de 1992 a meados de 2002, bem como para 

decretar a sua dissolução.B) CONDENAR a requerida, Dirce Fernandes da 

Silva, a partilhar o imóvel urbano, descrito na inicial, localizada na Rua 

Tomaz de Antonio Gonzaga, 3010, na cidade de Umuarama – PR, 

conforme matrícula 026095 (fl. 34), consistente em 50% (cinquenta por 

cento) do imóvel. C) DEFERIR a gratuidade da justiça em favor da 

requerida, considerando os fatos até aqui analisados, bem como a 

declaração de hipossuficiência feita perante este juízo em audiência (fl. 

84).D) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, com base no artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil, R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos 

reais) e SUSPENDER a cobrança de tais verbas, em observação ao 

disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado desta sentença, em razão do acordo de vontades, homologado, 

entre o requerente e Allan Douglas Frajuca, nos autos do processo sob nº 

58764, em apenso, no qual o requerente deu em pagamento dos alimentos 

o direito objeto desta demanda, OFICIE-SE o cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis da Comarca de Umuarama (PR), a fim de averbar a 

transferência de 50% (cinquenta por cento) do imóvel em nome de Allan 

Douglas Frajuca.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-seColíder, 

19 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53775 Nr: 1209-48.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente 

lançados, ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para 

HOMOLOGAR o cálculo por ela apresentado (fl. 96-96 verso), rejeitando 

aquele feito pela parte exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por 

intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos 

termos do art. 535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de 

Requisição de Pequeno Valor), do Código de Processo Civil, examinado o 

que determina o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da 

Resolução n.º 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, observando-se 

integralmente o que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do Conselho da 

Justiça Federal.3 - No que tange à compensação de honorários 

advocatícios, em que pese sua possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao 

qual não tem correspondência com o Novo Código de Processo Civil, já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. 

Sergio Kukina, Primeira Seção, DJe de 02/03/2015) que não é possível a 

compensação de honorários devidos pela parte sucumbente na ação de 

conhecimento com aqueles que lhe são devidos na ação de execução ou 

nos embargos à execução, visto que se tratam de créditos de natureza 

distinta. Razão pela qual, INDEFIRO o pleito de compensação de honorários 

advocat íc ios,  face sua impossib i l idade.4 -  In t imem-se.Às 

providências.Colíder – MT, 20 de fevereiro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53872 Nr: 1309-03.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente 

lançados, ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para 

HOMOLOGAR o cálculo por ela apresentado (fl. 108-109), rejeitando 

aquele feito pela parte exequente.2 – Quanto aos honorários 

sucumbenciais, tenho que restarão incontroversos, pois não houve 

impugnação pela parte executada, conforme se observa de seu petitório 

às fls. 103-109. Razão pela qual, RECONHEÇO como devido os honorários 

cobrados pelo advogado do autor na importância de 10% (conforme 

fixado no acórdão de fls. 63-74) e, por conseguinte, DETERMINO que, no 

momento da expedição do respectivo ofício requisitório, a Secretaria de 

vara, observe tal porcentagem sobre o valor existente no cálculo 

homologado no item “1”. 3 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 

535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição de 

Pequeno Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina 

o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o 

que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.4 - 

No que tange à compensação de honorários advocatícios, em que pese 

sua possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao qual não tem 

correspondência com o Novo Código de Processo Civil, já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. Sergio 

Kukina, Primeira Seção, DJe de 02/03/2015) que não é possível a 

compensação de honorários devidos pela parte sucumbente na ação de 

conhecimento com aqueles que lhe são devidos na ação de execução ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 609 de 1163



nos embargos à execução, visto que se tratam de créditos de natureza 

distinta. Razão pela qual, INDEFIRO o pleito de compensação de honorários 

advocat íc ios,  face sua impossib i l idade.5 -  In t imem-se.Às 

providências.Colíder – MT, 20 de fevereiro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98756 Nr: 1302-98.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 “Vistos, 1) Diante do quadro apresentado, DETERMINO que seja realizado 

estudo social na residência da genitora, para tanto, INTIME-SE a 

Assistente Social conveniada ao Tribunal de Justiça para que apresente 

relatório no prazo de 15 (quinze) dias. 2) Tendo em vista a genitora da 

adolescente Carla Bognar Martins, estar exercendo sua guarda de fato, 

REVOGO a guarda provisória concedida ao genitor à fl. 31/31 verso, e 

concedo a sua genitora. 3) Expeça-se o respectivo termo de guarda. 4) 

Após encartado aos autos o relatório, venham os autos conclusos”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57883 Nr: 2167-97.2011.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SANTOS DA SILVA, JAMILSA DOS SANTOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZUEL BATISTA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 “Vistos, etc. 1) Ante a manifestação de vontade das partes, SUSPENDO 

O PRESENTE feito até a data que será realizada a audiência de conciliação 

a ser designada. 2) Tendo em vista que, a conciliação, além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 18 de abril de 

2018, às 13h30min. 2) Saem os presentes intimados”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84283 Nr: 1679-74.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DEFÁTIMA JARDIM CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente 

lançados, ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para 

HOMOLOGAR o cálculo por ela apresentado (fl. 151), rejeitando aquele 

feito pela parte exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio 

do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do 

art. 535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição 

de Pequeno Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que 

determina o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução 

n.º 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, observando-se 

integralmente o que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do Conselho da 

Justiça Federal.3 - No que tange à compensação de honorários 

advocatícios, em que pese sua possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao 

qual não tem correspondência com o Novo Código de Processo Civil, já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. 

Sergio Kukina, Primeira Seção, DJe de 02/03/2015) que não é possível a 

compensação de honorários devidos pela parte sucumbente na ação de 

conhecimento com aqueles que lhe são devidos na ação de execução ou 

nos embargos à execução, visto que se tratam de créditos de natureza 

distinta. Razão pela qual, INDEFIRO o pleito de compensação de honorários 

advocat íc ios,  face sua impossib i l idade.4 -  In t imem-se.Às 

providências.Colíder – MT, 22 de fevereiro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81635 Nr: 2721-95.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMOGENIO APARECIDO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente 

lançados, ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para 

HOMOLOGAR o cálculo por ela apresentado (fl. 136), rejeitando aquele 

feito pela parte exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio 

do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do 

art. 535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição 

de Pequeno Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que 

determina o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução 

n.º 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, observando-se 

integralmente o que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do Conselho da 

Justiça Federal.3 - No que tange à compensação de honorários 

advocatícios, em que pese sua possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao 

qual não tem correspondência com o Novo Código de Processo Civil, já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. 

Sergio Kukina, Primeira Seção, DJe de 02/03/2015) que não é possível a 

compensação de honorários devidos pela parte sucumbente na ação de 

conhecimento com aqueles que lhe são devidos na ação de execução ou 

nos embargos à execução, visto que se tratam de créditos de natureza 

distinta. Razão pela qual, INDEFIRO o pleito de compensação de honorários 

advocat íc ios,  face sua impossib i l idade.4 -  In t imem-se.Às 

providências.Colíder – MT, 22 de fevereiro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83897 Nr: 1265-76.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA CAPELARI DA PURIFICAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para HOMOLOGAR o 

cálculo por ela apresentado (fl. 182), rejeitando aquele feito pela parte 

exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 535, § 3. °, 

inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição de Pequeno 

Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina o art. 5.º 

da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o que dispõe a 

Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.3 - No que tange 

à compensação de honorários advocatícios, em que pese sua 

possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao qual não tem correspondência 

com o Novo Código de Processo Civil, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Seção, 

DJe de 02/03/2015) que não é possível a compensação de honorários 

devidos pela parte sucumbente na ação de conhecimento com aqueles 
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que lhe são devidos na ação de execução ou nos embargos à execução, 

visto que se tratam de créditos de natureza distinta. Razão pela qual, 

INDEFIRO o pleito de compensação de honorários advocatícios, face sua 

impossibilidade.4 - Intimem-se.Às providências.Colíder – MT, 22 de 

fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97424 Nr: 402-18.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença à autora Neide Maria Marcelino, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data do requerimento do benefício na 

via administrativa (18/06/2014, fl. 28) com a compensação das parcelas já 

percebidas, com a sua conversão em aposentadoria por invalidez, a partir 

da data do laudo da perícia médica (09/06/2016, fl. 86), devidamente 

atualizado [...] .Sem custas, na forma da lei.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Colíder/MT, 23 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92660 Nr: 1089-29.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARQUES DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, 

(RE)DESIGNO perícia médica para o DIA 15 DE MARÇO DE 2018, ÀS 

13HS30MIN., a ser realizada pelo DR. MAURO SÉRGIO XAVIER 

CARRENHO, nas dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a 

Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, 

Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT).

 Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

advogado da parte autora da referida perícia, via DJE; EXPEDINDO 

mandado de intimação do Médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS 

QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) 

para que compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os 

que deverão portar documentos pessoais e exames e laudos médicos que 

possuír; e EXPEDINDO comunicação a Procuradoria do INSS, cientificando 

da pericia designada, na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55011 Nr: 2449-72.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA CABRAL SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B, 

ERICA RODRIGUES DA SILVA - OAB:MT 10773-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para HOMOLOGAR o 

cálculo por ela apresentado (fl. 187-188), rejeitando aquele feito pela parte 

exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 535, § 3. °, 

inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição de Pequeno 

Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina o art. 5.º 

da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o que dispõe a 

Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.3 - No que tange 

à compensação de honorários advocatícios, em que pese sua 

possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao qual não tem correspondência 

com o Novo Código de Processo Civil, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Seção, 

DJe de 02/03/2015) que não é possível a compensação de honorários 

devidos pela parte sucumbente na ação de conhecimento com aqueles 

que lhe são devidos na ação de execução ou nos embargos à execução, 

visto que se tratam de créditos de natureza distinta. Razão pela qual, 

INDEFIRO o pleito de compensação de honorários advocatícios, face sua 

impossibilidade.4 - Intimem-se.Às providências.Colíder – MT, 23 de 

fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56218 Nr: 604-68.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada pela Autarquia, 

para HOMOLOGAR o cálculo por ela apresentado (fl. 151-154), rejeitando 

aquele feito pela parte exequente.3 - REQUISITE-SE o pagamento por 

intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos 

termos do art. 535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de 

Requisição de Pequeno Valor), do Código de Processo Civil, examinado o 

que determina o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da 

Resolução n.º 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, observando-se 

integralmente o que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do Conselho da 

Justiça Federal.Intimem-se. Cumpra-se.Colíder, 23 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48421 Nr: 2204-32.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALMO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, GILBERTO 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 INTIMAÇÃO DJE
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Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

448,85 (Quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 97, bem como a 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais). 

Este valor deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 

376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para 

recolhimento de guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar 

um boleto único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no 

item 01 (Emissão de Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema 

vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84923 Nr: 2314-55.2013.811.0009

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIA ALVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.077,50 (três mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 104, bem como a(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais). Este 

valor deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 

1.529,75 (Um mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e cinco 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 1.529,75 (um mil, 

quinhentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) para fins da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Para o pagamento da Diligência 

do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE 

– DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de Guia de Diligência), 

preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87345 Nr: 776-05.2014.811.0009

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVÃO WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 757,44 (setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 64. 

Este valor deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 

378,72 (trezentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), para 

recolhimento de guia de custas e R$ 378,72 (trezentos e setenta e oito 

reais e setenta e dois centavos) para fins da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53874 Nr: 1311-70.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ROHDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para HOMOLOGAR o 

cálculo por ela apresentado (fls. 111-112), rejeitando aquele feito pela 

parte exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 

535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição de 

Pequeno Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina 

o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o 

que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.3 - 

No que tange à compensação de honorários advocatícios, em que pese 

sua possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao qual não tem 

correspondência com o Novo Código de Processo Civil, já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. Sergio 

Kukina, Primeira Seção, DJe de 02/03/2015) que não é possível a 

compensação de honorários devidos pela parte sucumbente na ação de 

conhecimento com aqueles que lhe são devidos na ação de execução ou 

nos embargos à execução, visto que se tratam de créditos de natureza 

distinta. Razão pela qual, INDEFIRO o pleito de compensação de honorários 

advocat íc ios,  face sua impossib i l idade.4 -  In t imem-se.Às 

providências.Colíder – MT, 24 de fevereiro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92991 Nr: 1315-34.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZENIR MARIA DE LIMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença à autora 

Ozenir Maria de Lima Pereira, a partir da data do seu requerimento na via 

administrativa (24/04/2015, fl. 55), no valor do salário-de-benefício 

reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários.[...]4 - 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com 

as nossas homenagens.5 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. 6 - Diante da eventual preclusão da via 

recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a 

liquidação, o valor da condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 

475, § 2º CPC). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Número do 

CPF: 261.743.198-30Nome da Mãe: Maria Ferreira da Silva Lima.Nome do 

segurado: Ozenir Maria de Lima Ferreira.Endereço do segurado: Rua 

Bahia, nº 883, setor Oeste, bairro Zé Luciano, Colíder/MT.Benefício 

concedido: auxílio-doença.Renda mensal atual: Salário de benefício. Por 

fim, REQUISITE-SE o pagamento de honorários do médico perito junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso, conforme nomeação 

de fl. 63. Colíder/MT, 24 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91691 Nr: 442-34.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO FERREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença à autora 

Cristiano Ferreira Azevedo, a partir da data seguinte a sua cessação na 

via administrativa (05/02/2015, fl. 22), no valor do salário-de-benefício 

reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários. [...] 4 

- Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com 

as nossas homenagens.5 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. 6 - Diante da eventual preclusão da via 

recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a 

liquidação, o valor da condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 

475, § 2º CPC). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Número do 

CPF: 001.730.041-05Nome da Mãe: Marinete Ferreira de Azevedo.Nome do 

segurado: Cristiano Ferreira de Azevedo.Endereço do segurado: Rua 

Tiradentes, nº 878, setor Oeste, bairro da Torre, Colíder/MT.DIB: 

05/02/2015 – data seguinte ao da cessação do benefício na via 

administrativa (DCB).Benefício concedido: auxílio-doença.Renda mensal 

atual: Salário de benefício. Por fim, REQUISITE-SE o pagamento de 

honorários do médico perito junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária 

de Mato Grosso, conforme nomeação de fl. 37. Colíder/MT, 25 de fevereiro 

de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92992 Nr: 1316-19.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANTINO AMANCIO DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença à autora Amantino Amancio da Serra, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data seguinte ao da cessação do 

benefício na via administrativa (30/01/2015, fl. 42), perdurando até a 

conversão em aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial 

(30/06/2016, fl. 64), devidamente atualizado[...] Condeno a requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.Sem custas, na forma da lei.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder, 25 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52282 Nr: 2993-94.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MARQUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA COLÍDER - SÃO FRANCISCO 

SERINFORNET LTDA, RONALDO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Vistos, etc.

Diante da constestação aportada aos autos às fls. 158-160, INTIME-SE a 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar à contestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82844 Nr: 187-47.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDINEI BONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente 

lançados, ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para 

HOMOLOGAR o cálculo por ela apresentado (fl. 120-121 verso), rejeitando 

aquele feito pela parte exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por 

intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos 

termos do art. 535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de 

Requisição de Pequeno Valor), do Código de Processo Civil, examinado o 

que determina o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da 

Resolução n.º 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, observando-se 

integralmente o que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do Conselho da 
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Justiça Federal.3 - Intimem-se.Às providências.Colíder – MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52673 Nr: 106-06.2010.811.0009

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DIAS TADIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA COSTA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 106-06.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 52673.

 Vistos, etc.

1 – Tendo em vista a contestação acostada às fls. 41-43, INTIME-SE a 

requerente para, querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2 - Após, decorrido o prazo, com ou sem apresentação de impugnação, 

façam os autos conclusos.

Às providências.

 Colíder/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93129 Nr: 1413-19.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença à autora Maria de Fátima Souza, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data seguinte ao da cessação do 

benefício (31/03/2015, fl. 23), perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, 

na data do laudo pericial (14/07/2016, fl. 56), devidamente atualizado.[...] 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.Sem 

custas, na forma da lei.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Colíder/MT, 22 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97546 Nr: 496-63.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GALDINO PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença à autora Ana Galdino Pinheiro de Souza, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data seguinte ao da cessação do 

benefício na via administrativa (31/07/2015, fl. 23), perdurando até a 

conversão em aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial 

(15/09/2016, fl. 57), devidamente atualizado[...] Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.Sem 

custas, na forma da lei.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Colíder/MT, 22 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97016 Nr: 102-56.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença à autora Marinalva Maria da Silva, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data seguinte ao da cessação do 

benefício na via administrativa (06/11/2015, fl. 26), perdurando até a 

conversão em aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial 

(24/11/2016, fl. 72), devidamente atualizado[...] .Condeno a requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.Sem custas, na forma da lei.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Colíder/MT, 26 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97244 Nr: 255-89.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JORGE BEZERRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença ao autor José 

Jorge Beerra Junior, a partir da data do seu requerimento na via 

administrativa (13/11/2015, fl. 17), no valor do salário-de-benefício 

reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários[ ...] 

Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 

1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.Sem custas, na forma da lei. E, por fim, 

fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas).4 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens.5 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 6 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 475, § 2º CPC). 

Número do CPF: 035.523.791-18.Nome da Mãe: Idalice Lima Santos.Nome 

do segurado: José Jorge Bezerra Junior.Endereço do segurado: Rua das 

Margaridas, nº 450, setor Oeste, bairro Celídio Marques, 

Colíder/MT.Benefício concedido: auxílio-doença.Renda mensal atual: 

Salário de benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Colíder/MT, 23 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57108 Nr: 1396-22.2011.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1396-22.2011.811.0009

Código Apolo nº: 57108

Vistos, etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse formulado por Bradesco 

Leasing S/A Arrendamento Mercantil em desfavor de Nelio Carvalho dos 

Santos ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou, à fl. 44, requerendo a 

desistência da ação, uma vez que se compôs com o requerido.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, uma vez que não houve apresentação de defesa pela 

parte requerida. Salienta-se que sequer houve a citação da parte 

demandada.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

Bradesco Leasing S/A em desfavor de Nelio Carvalho dos Santos ME, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Estatuto Adjetivo Civil.

 Diante da presente decisão, REVOGO a liminar de fls. 31-33.

 Nos termos do art. 90 do NCPC (Art. 90. Proferida sentença com 

fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 

pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, 

renunciou ou reconheceu), CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Colíder/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82266 Nr: 3297-88.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES LOPES CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14.992-A, Diego Gutierrez de Melo - 

OAB:MT/9.231-A

 Autos nº: 3297-88.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 82266.

Vistos, etc.

1) Sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 359 do CPC), passo a sanear o processo, 

nos termos do artigo 357 do CPC.

2) Acerca da preliminar de ilegitimidade de parte arguida pelo requerido 

Banco Bradesco S.A à fl. 54, de plano AFASTO-A, uma vez que há nexo 

de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade do 

demandado para litigar a respeito dele, mormente considerando-se que o 

requerido foi indicado como destinatário dos efeitos da sentença.

 3) Não há outras questões processuais pendentes a serem decididas, 

uma vez que as partes estão bem representadas e não há qualquer 

nulidade a ser sanada.

4) DEFIRO a prova testemunhal requerida à fl. 108.

5) A par disso, consoante o disposto no artigo 357, inciso II, do Código de 

Processo Civil, FIXO os seguintes pontos controvertidos: a) A existência 

de ato ilícito da parte requerida; b) Houve concorrência de culpa pela 

vítima; c) A ocorrência de danos morais resultante do ilícito.

 6) DESIGNO audiência de instrução para o dia 09 de maio de 2018, às 

14hs:30min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).

Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

INTIME-SE.

 Colíder, 27 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98092 Nr: 850-88.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO GUIMARÃES VILLELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 
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RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença ao autor Celso Guimarães Villela, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data do seu requerimento na via 

administrativa (12/02/2016, fl. 12), perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial (16/02/2017, fl. 49 

verso), devidamente atualizado.[...] Deixo de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 

9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a 

requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que 

fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.Sem custas, na forma da lei.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder, 26 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93391 Nr: 1600-27.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, TIAGO GALLAS - OAB:16888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Por todo o exposto e, em observância ao disposto no art. 64, §1º do 

CPC/2015 que preconiza: “A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”, 

RECONHEÇO a incompetência da Comarca de Colíder/MT para o descortino 

do processo e DECLINO da competência para a Comarca de Terra Nova 

do Norte/MT, para onde deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe, 

após as baixas e anotações devidas e após decorrido o prazo recursal. 

Por derradeiro, cumpre salientar, ser de conhecimento dos operadores do 

direito a determinação contida no §3º, do art. 109, da CF/88, motivo pelo 

qual, caso persista o ingresso de ações previdenciárias em Juízo distinto 

do permitido em Lei, conforme tem ocorrido, esta Magistrada tomará às 

providências cabíveis consistente na apuração de eventual conduta em 

desacordo com o Código de Ética da OAB, em virtude das pretensões 

contra texto expresso de Lei. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Colíder/MT, 22 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93379 Nr: 1589-95.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA DE ARAUJO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c.c 

Aposentadoria por Invalidez formulado por Maura de Araújo da Cunha 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência 

dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, 

art. 98 do NCPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com 

as nossas homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias.P.R.I.C.Colíder/MT, 23 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56079 Nr: 490-32.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTE GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente 

lançados, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada pela 

Autarquia, para HOMOLOGAR o cálculo por ela apresentado (fl. 137), 

rejeitando aquele feito pela parte exequente.3 - REQUISITE-SE o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos termos do art. 535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II 

(em caso de Requisição de Pequeno Valor), do Código de Processo Civil, 

examinado o que determina o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 

20 da Resolução n.º 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, 

observando-se integralmente o que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do 

Conselho da Justiça Federal.Intimem-se. Cumpra-se.Colíder, 23 de 

fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58297 Nr: 2582-80.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA EMÍLIA DE CAMPOS PASSARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO NO ESTADO DE MT - SECRET. DE 

ADMINIST. - SUPERINTEDENCIA DA PREVIDENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Emília de Campos 

Passarelli, em face de Governo do Estado do mato Grosso – Secretaria de 

Administração – Superintendência de Previdência, nos termos dos artigos 

274, §º único e 485, inciso III, § 1º, do Código Processual Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a 

sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do CPC, por ser beneficiária 

da Justiça Gratuita, na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.Colíder/MT, 27 de 

fevereiro 2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99329 Nr: 1710-89.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANE LABORÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 FINALIDADE: intimação do(s) advogado(s)da requerente, para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões ao Recurso interposto nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53885 Nr: 1322-02.2010.811.0009

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LEME PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/ 109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:MG 63.440

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte requerida, da parte 

dispositiva da sentença de fls. 63/64 e versos, a seguir transcrita: 

(...)"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

exordial, REVOGANDO, assim, a liminar deferida nos autos, razão porque 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I 

artigo 269 do CPC. CUSTAS e HONORÁRIOS pela parte requerida, fixando 

os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante o art. 20, § 4º, do 

CPC, todavia, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50. COMUNIQUE-SE aos órgãos de proteção ao 

crédito. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96799 Nr: 3715-21.2015.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLCC, MECC, ANA PAULA MARQUES COGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DOS SANTOS CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDSAY SPOLADORE 

CAPATO - OAB:65477

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, conforme 

despacho de p. 54, para que se manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

acerca dos documentos de fls. 55/57 (relatório de atendimento 

psicossocial), juntados aos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97791 Nr: 660-28.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI FRATINI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença ao autor Valdeci Fratini dos Santos, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data de seu requerimento na via 

administrativa (27/04/2015, fl. 13), perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, 

na data do laudo pericial (09/02/2017, fl. 38 verso), devidamente 

atualizado. [...] Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.Sem 

custas, na forma da lei.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder, 28 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98625 Nr: 1210-23.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1210-23.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 98625.

Vistos, etc.

1 - Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável a composição amigável do litígio, passo, desde logo, a sanear e 

organizar o processo, nos termos do art. 357 do CPC.

Apenas para situar, o caso em comento versa sobre o direito ao benefício 

de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o que não fora, 

administrativamente, reconhecido ante a discussão quanto à incapacidade 

laboral do autor.

2 – Quanto à preliminar de prescrição quinquenal arguida pela Autarquia 

demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, uma vez que se reconhecido o direito do autor será a partir 

do ano de 2015, não havendo que se falar em quinquênio.

3 - Não havendo outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, tendo em vista 

que já fora deferida a produção de prova testemunhal e pericial na 

decisão de fls. 17-19 e consoante o disposto no artigo 357, inciso IV do 

NCPC, FIXO como ponto controvertido: qualidade de segurado do autor.

4 - Dessa feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

15 de maio de 2018, às 14h10min, devendo as partes, caso queiram, 

apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, 

ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria 

desta Vara providenciar as intimações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Colíder/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96904 Nr: 18-55.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS PINHEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença ao autor Messias Pinheiro da Costa, equivalente a um (01) 

salário mínimo mensal, a partir da data do requerimento via administrativa 

(15/06/2015, fl. 44), perdurando até a conversão em aposentadoria por 
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invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data do laudo 

pericial (16/03/2017, fl. 80 verso), devidamente atualizado[...] Condeno a 

requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que 

fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.Sem custas, na forma da lei.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Colíder/MT, 28 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88001 Nr: 1303-54.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCLDA, SCLDA, DRLN, RCLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

394,85 (trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 48, bem como a 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais). Este 

valor deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 

376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para 

recolhimento de guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar 

um boleto único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no 

item 01 (Emissão de Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema 

vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58764 Nr: 386-06.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 Autos nº: 386-06.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 58764.

 Vistos, etc.

 Diante da certidão de fl. 36, compulsando os autos, verifica-se que o 

acordo (fls. 21-22) realizado entre as partes não ficou pactuado quanto 

às custas judiciais, portanto, aplica-se o §2º, do artigo 90, do Código de 

Processo Civil, ou seja, as custas serão divididas igualmente entre as 

partes.

Ressalta-se, que no tocante às custas remanescentes, se houver, as 

partes estarão dispensadas, nos termos do §3º, do artigo 90, do Código 

de Processo Civil.

Assim, tendo em vista a parte requerente ser beneficiária da justiça 

gratuita, bem como o requerido, nos autos em apenso sob nº 58880, 

também ser beneficiário da justiça gratuita, SUSPENDO a cobrança de tais 

verbas, em observação ao disposto no artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.

No mais, cumpra-se a sentença de fl. 23.

INTIMEM-SE.

 Colíder/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84470 Nr: 1872-89.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA FERREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente 

lançados, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada pela 

Autarquia, para HOMOLOGAR o cálculo por ela apresentado (fls. 

100-100/verso), rejeitando aquele feito pela parte exequente.3 - 

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 535, § 3. °, inciso I (em 

caso de precatório) e II (em caso de Requisição de Pequeno Valor), do 

Código de Processo Civil, examinado o que determina o art. 5.º da 

Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o que dispõe a 

Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.Intimem-se. 

Cumpra-se.Colíder, 20 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82354 Nr: 3391-36.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PAULO BANAZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUMBERTO 

MAIZMAN - OAB:4.501

 Processo nº: 3391-36.2012.811.0009.

Código nº: 82354.

Vistos, etc.

Em face do que literalmente dispõe o §3º do art. 1.010 do CPC/2015, “a 

apelação será remetida ao Tribunal independente de juízo de 

admissibilidade realizado pelo órgão de primeiro grau, ao qual incumbirá, 

apenas, o recebimento da apelação, a intimação da parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões e a remessa dos autos ao órgão 

recursal”. (MELLO, R.L.T – Breves comentários ao Novo Código de 

Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier...[et al.], coordenadores. – 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

 Desse modo, considerando que a parte apelada já apresentou 

contrarrazões à apelação, REMETAM-SE os autos para o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, grafando as nossas melhores 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.
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Colíder/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 38724 Nr: 829-64.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ALMONDE BISPO, DONATILA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente 

lançados, ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para 

HOMOLOGAR o cálculo por ela apresentado (fl. 215-219), rejeitando 

aquele feito pela parte exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por 

intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos 

termos do art. 535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de 

Requisição de Pequeno Valor), do Código de Processo Civil, examinado o 

que determina o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da 

Resolução n.º 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, observando-se 

integralmente o que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do Conselho da 

Justiça Federal.3 - No que tange à compensação de honorários 

advocatícios, em que pese sua possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao 

qual não tem correspondência com o Novo Código de Processo Civil, já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. 

Sergio Kukina, Primeira Seção, DJe de 02/03/2015) que não é possível a 

compensação de honorários devidos pela parte sucumbente na ação de 

conhecimento com aqueles que lhe são devidos na ação de execução ou 

nos embargos à execução, visto que se tratam de créditos de natureza 

distinta. Razão pela qual, INDEFIRO o pleito de compensação de honorários 

advocat íc ios,  face sua impossib i l idade.4 -  In t imem-se.Às 

providências.Colíder – MT, 20 de fevereiro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 94061 Nr: 2115-62.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CAROLMILA LTDA, IVANA 

CARNELOS BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos nº: 2115-62.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 94061.

 Vistos etc.

 INTIME-SE a requerida Agropecuária Carolmila LTDA para cumprir a 

determinação contida nos autos do Agravo de Instrumento nº 

155318/2015, cuja cópia encontra-se acostada às fls. 89/92v.

 Às providencias.

 Colíder, 10 de março de 2016.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94061 Nr: 2115-62.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CAROLMILA LTDA, IVANA 

CARNELOS BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 FINALIDADE: intimação do(s) advogado(s) da parte DE TODOS OS 

TERMOS DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ÀS FLS. 140, CUJA 

PARTE DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO TRANSCRITA, SENDO QUE O 

CONTEÚDO EM SUA INTEGRA ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (WWW.TJMT.JUS.BR. 

"...Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO 

EXTRAJUDICIAL de fls. 94-100, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença, 

ressalvando eventual direito de terceiros e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, ”b”, do Novo Código de Processo Civil. 2- Sem custas. 3- Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. 4- Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 05 de fevereiro de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade- Juíza de Direito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90736 Nr: 3558-82.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDSP, SÉRGIO DOS SANTOS POLIDÓRIO, IVANIR 

ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VINÍCIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados das partes, da parte dispositiva 

da sentença de fls. 106/106 verso, a seguir transcrita: (...) "Assim sendo, 

como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e 

sendo direito transigível, devida é a omologação por ato judicial. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC, HOMOLOGO o 

ACORDO EXTRAJUDICIAL de fls. 100-105, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão. Custas pelos autores, contudo, defiro o pedido de concessão da 

assistência judiciária gratuita formulada na inicial, ficando a exigibilidade 

das custas suspensa, conforme o § 3º do art. 98 do CPC. Após o trânsito 

em julgado, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. cumpra-se. 

Colíder-MT, 31 de maio de 2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90617 Nr: 3462-67.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V.G. SANTOS & CIA LTDA - ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOI LUIZ BORDINHON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO o pedido de desistência na oitiva das 

testemunhas faltantes, conforme requerido pelas partes. 2) Declaro 

encerrada a instrução processual. 3) INTIME-SE as partes para 

apresentação de memoriais, iniciando pela parte autora e, na sequência 

para a parte requerida, no prazo legal. 4) Após, decorrido o prazo com ou 

sem apresentação de memoriais, certifique-se e venham os autos 

conclusos. 5) Saem os presentes intimados”.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109156 Nr: 35941-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:MT. 7.355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 35941-09.2017.811.0042 – Código nº. 109156

Despacho

Vistos, etc.

Considerando o decurso do prazo sem que a defesa tenha apresentado 

as contrarrazões recursais, conforme certidão de fl. 109, nos termos do 

artigo 589, do CPP, remeta-se ao Tribunal de Justiça para apreciação do 

recurso interposto, eis que em juízo de retratação, mantenho a decisão 

objurgada por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110091 Nr: 417-16.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAINE XAVIER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505-B

 Autos n°. 417-16.2018.811.0009 – Código n°. 110091

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 21 de março de 

2018, às 14h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107839 Nr: 3084-09.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM, LFDSS, JDSA, GDLMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, 

para nos termos do item 2.10.1 da CNGC, no prazo de vinte e quatro (24) 

horas proceda a devolução dos autos na Secretaria da Terceira Vara de 

Colider/MT, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84810 Nr: 2201-04.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Vistos, etc.

1. Considerando que a defesa mesmo devidamente intimada para 

manifestar-se acerca da testemunha Greicy Kelle Soraia Lopes quedou-se 

inerte (fl. 183), deu azo para a preclusão do ato.

Deste modo, HOMOLOGO a desistência da referida testemunha (fl. 178).

2. Para inquirição da testemunha Josiana Lima Lacerda Leite, DESIGNA-SE 

o dia 12/04/2018, às 13h00min.

Intime-a nos endereços indicados pelo MPE às fls. 178/179.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95746 Nr: 3110-75.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de:1 - CONDENAR o 

réu JHYONATHAN NUNES DA SOUZA DA SILVA à pena de 17 

(dezessete) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal 

descrita no artigo 21, da LCP, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do Código 

Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.I)O regime inicial de 

cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 

33, §2º, alínea “c”, do Código Penal;II)Incabível a substituição de pena do 

artigo 44, do Código Penal, vez que o crime foi cometido sob a égide da Lei 

11.340/2006, de modo que entendo ser vedada a substituição;III)Deixo de 

conceder a suspensão condicional da pena inserta no artigo 77, do CP, 

por entender que não é o suficiente para prevenção e repressão do delito 

em apreço.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93670 Nr: 1831-54.2015.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT 13534

 Autos n°. 1831-54.2015.811.0009 – Código n°. 93670

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de medidas protetivas deferidas em favor de SILVANIA ALVES 

DE OLIVEIRA em face de CLAUDEMIR DE CARVALHO, partes qualificadas.

O presente procedimento refere-se, tão somente, às medidas protetivas 

pleiteadas pela vítima de violência doméstica, logo, tem cunho meramente 

cível.

A vítima manifestou o desinteresse na continuidade das medidas 

protetivas deferidas nestes autos, razão pela qual o presente 

procedimento perdeu o seu objeto, ante a desistência da ofendida (fl. 

125).

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento imediato.

Não obstante a integridade física e a vida cuidarem-se a bem da verdade, 

de direitos indisponíveis, no presente caso que se descortina, não mais 

subsistem razões para prosseguir com o presente procedimento, haja 

vista que a ofendida de forma expressa (fl. 125) desistiu da continuidade 

das medidas protetivas deferidas em seu favor.

Posto isso, REVOGO as medidas outrora deferidas e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Promovam-se as comunicações de praxe.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86555 Nr: 62-45.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735

 Vistos, etc.

1. Com razão o Ministério Público em sua manifestação de fls. 397/398, 

pois, em análise no feito verifica-se que está pendente ainda a oitiva de 

algumas testemunhas de defesa e o interrogatório do réu, conforme 

documentos de fls. 364/365.

Assim sendo, chamo o feito a ordem para o fim de reabrir a instrução 

criminal e DESIGNAR o dia 18/04/2018, às 14h30min., para audiência de 

continuação.

2. Intime-se as testemunhas restantes e o réu para comparecerem a 

solenidade aprazada, expedindo-se carta precatória, se for o caso, 

inclusive para a inquirição/interrogatório.

3. Finalmente, solicite-se o laudo pericial realizado na vítima ao juízo 

deprecado (fl. 378), no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se com urgência por tratar-se de processo de meta.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86660 Nr: 156-90.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRÉ DA LUZ, Cpf: 04590748908, Rg: 

4.308.591-1, Filiação: Ari Lara da Luz e Maria Aparecida Ferreira da Luz, 

data de nascimento: 22/11/1981, brasileiro(a), natural de Xanxere-SC, 

solteiro(a), mecânico. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO...vem à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA 

contra ANDRÉ DA LUZ ...pela prática dos seguintes fatos delituosos: 1º 

FATO Em 1º de dezembro de 2013, por volta das 10:00 hrs, na residência 

da vítima ...., ANDRÉ DA LUZ, com a vontade livre e consciente do caráter 

ilícito de sua conduta, ameaçou sua ...por palavras e gestos, de 

causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que iria matá-la. 2º FATO Consta 

no caderno infrmativo que no dia 1º de dezembro de 2013, por volta das 

09:00 hrs, na Rua.., ANDRÉ DA LUZ, com a vontade livre e consciente do 

caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de ..., 

causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no Auto de 

Exame de Corpo Delito ...Diante do expoto, DENUNCIO ANDRÉ DA LUZ 

como incurso no art. 129, § 9º, c/c com o art. 61, II, "h" (maior de 60 anos) 

e art. 147 "caput", c/c art. 61, II, "e", todos do Código Penal" (..).

Despacho: Vistos.RECEBO a denúncia ofertada em desfavor de ANDRÈ 

DA LUZ, por satisfazer os requisitos do art. 41 do Código de Processo 

Penal e por restarem evidenciados a materialidade e os indícios de 

autoria.CITE-SE o denunciado para apresentar resposta no prazo de 10 

dias, podendo arrolar testemunhas, voltando-me conclusos para as 

providências dos artigos 397 ou 399, ambos do CPP, com a redação dada 

pela Lei 11.719/2008.Caso o acusado não apresente defesa no prazo 

supra, ou, informe não ter condições para constituir advogado, nomeio, 

desde já, o ilustre defensor público atuante na Comarca para, no prazo de 

10 dias, responder por escrito à acusação (art. 396-A, § 2º, do CPP, com 

a redação dada pela lei 11.719/2008).Apresentada a defesa, 

CONCLUSOS.ATENDAM-SE aos requerimentos da cota ministerial de fls. 

77/78, inclusive quanto à certificação do eventual transcurso do prazo 

quanto ao suposto crime de dano, pois os DEFIRO integralmente. 

EXPEÇA-SE o necessário.CIÊNCIA ao MPE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 21 de fevereiro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000275-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA YAGUCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000275-92.2018.8.11.0009 AUTOR: PATRICIA YAGUCHI RÉU: ESTADO 

MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT Vistos. 

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido de tutela de urgência para o fim de compelir o Estado de Mato 

Grosso e o Município de Colíder a fornecerem o(s) medicamento(s) 

VICTOZA 0,6mg, 1,2 mg e 1,8mg, SERTRALINA (ASSERT) 100MG, 

AMITRIPTILINA 25MG e 75MG, VELIJA 30MG e 60 MG ou CYMBI 60MG ou 

DULOXETINA 60MG, AMATO 100MG e DORENE/PREBICTAL 75MG, ao(à) 

paciente PATRÍCIA YAGUCHI, portadora de transtorno depressivo 

recorrente (f33.2), transtorno neurovegetativo somatoforme (f45.3), 

ansiedade generalizada (f41.1), mialgia (m79.1) e transtornos mentais e 

comportamentais graves associados ao puerpério (f53.1). Não obstante a 

urgência do caso, a sua especificidade requer mais subsídios para a 

análise do pedido de tutela de urgência com segurança jurídica e justiça, a 

fim de que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) se posicione precisamente no 

tocante aos seguintes quesitos: 1) A(s) enfermidade(s) que acomete(m) 

o(a) paciente, nas condições dos laudos e exames médicos acostados, 

possui(em) gravidade a demandar atendimento urgente e imediato? 2) Para 

o tratamento da(s) doença(s) que acomete(m) o(a) paciente, nas 

condições dos laudos acostados, o(s) medicamento(s) requeridos é(são) 

a primeira linha de atendimento a ser ofertada? 3) Caso negativa a 

resposta do item 2, qual é a primeira linha de atendimento para o caso? 4) 

Caso positiva a resposta do item 2, o(s) fármaco(s) é(são) fornecido(s) 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS)? 5) Caso o(s) fármaco(s) seja(m) 

fornecido(s) pelo Sistema Único de Saúde, quais são os entes 

responsáveis pelo fornecimento deles, União, Estado ou Município? 6) 

Caso o(s) fármaco(s) NÃO seja(m) fornecido(s) pelo Sistema Único de 

Saúde, o(s) medicamento(s) requeridos possui(em) correspondência com 

outros fornecidos pelo SUS? 7) Quais são os valores de mercado do(s) 

fármaco(s) requeridos e de eventuais medicamentos similares oferecidos 

pelo SUS? 8) O(a) paciente está devidamente regulado perante o SUS? 

Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata sobre a 

implantação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) no Estado de Mato Grosso, 

em interpretação extensiva do parágrafo único do art. 1.317 da CNGC, 

oficie-se ao indicado núcleo, incluindo expressamente os quesitos acima 

mencionados, encaminhando-se o presente feito, via malote digital e 

e-mail, para que, no prazo constante na aludida Portaria (72 horas), 

elabore o competente Parecer Técnico para possibilitar a melhor análise do 

pedido de fornecimento do(s) medicamento(s) Oxcarbazepina 600mg. 

Outrossim, de acordo com a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) que instrui a inicial (id. 11746841 - págs. 1/4), bem como em 

consulta aos bancos de dados da Receita Federal do Brasil e do Denatran 

via sistema “Sinesp Infoseg”, não se encontrou bens de valores 

exorbitantes em nome da parte autora ou de seu cônjuge ou companheiro, 

o que a condizer com sua profissão de enfermeira com renda média 
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mensal modesta, razão pela qual, em observância ao disposto no artigo 

5º, inciso LXXIV, da CRFB/88, cumulado com 98, “caput”, do NCPC, 

concedo-lhe a gratuidade da justiça. De outro lado, verifica-se que a 

petição inicial não atendeu integralmente ao disposto nos arts. 319 e 320 

do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, 

por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. Comprove o endereço 

residencial por meio de documento idôneo, como contas de água, energia 

elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório, 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, carnê de 

cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso em nome 

de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da circunstância 

(NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Com o aporte do parecer do NAT, voltem-me 

os autos imediatamente conclusos para decisão. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia do presente despacho como OFÍCIO. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 19h13 do dia 

28/02/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 28 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000036-88.2018.8.11.0009 REQUERENTE: VENICIO JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o 

que impede, por ora, a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 26 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA JANGARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000106-08.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ANA PAULA JANGARELLI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, 

por ora, a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 
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É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 26 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000160-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SOELI DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000160-71.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ANTONIA SOELI DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o 

que impede, por ora, a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 26 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EROIZA MADRUGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000125-14.2018.8.11.0009 REQUERENTE: EROIZA MADRUGA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, 

por ora, a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, a inicial será recebida 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” De outro lado, verifica-se que 

a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador ou pessoalmente, para que, no mesmo prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial, no seguinte termo: I. Comprove o 

endereço residencial por meio de documento idôneo, como contas de 

água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida 

em cartório, declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, 

carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso 

em nome de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da 

circunstância (NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não atendimento da 

providência acima declinada acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 26 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EROIZA MADRUGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000126-96.2018.8.11.0009 REQUERENTE: EROIZA MADRUGA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. A alegada hipossuficiência 

da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, a análise 

do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de pessoa 

casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos 

comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda 

familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a presunção legal 

de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 

90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) salários 

mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 

1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da 

referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente 

de recursos, para fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, 

aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de até três salários 

mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa 

contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a atuação da 

Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição 

da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao 

INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por programas 

oficiais de transferência de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não 

serão computados para o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos 

maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou 

mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas separadas, 

cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública deverá ser 

analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda mensal 

familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, 

judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será 

aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente procurou o 

atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo 

dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que 

tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, 

da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 
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justiça. Sem a comprovação, a inicial será recebida independentemente de 

custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em 

caso de interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” De outro lado, verifica-se que a petição 

inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo Código de 

Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador ou pessoalmente, para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, no seguinte termo: I. Comprove o endereço 

residencial por meio de documento idôneo, como contas de água, energia 

elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório, 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, carnê de 

cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso em nome 

de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da circunstância 

(NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não atendimento da providência 

acima declinada acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 26 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000132-06.2018.8.11.0009 REQUERENTE: VALDECIR MORAES 

REQUERIDO: SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, 

por ora, a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, a inicial será recebida 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” De outro lado, verifica-se que 

a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador ou pessoalmente, para que, no mesmo prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial, no seguinte termo: I. Comprove o 

endereço residencial por meio de documento idôneo, como contas de 

água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida 

em cartório, declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, 

carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso 

em nome de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da 

circunstância (NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não atendimento da 

providência acima declinada acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 26 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR VIANA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000133-88.2018.8.11.0009 REQUERENTE: EDGAR VIANA DA CUNHA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 
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Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, 

por ora, a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, a inicial será recebida 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” De outro lado, verifica-se que 

a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador ou pessoalmente, para que, no mesmo prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial, no seguinte termo: I. Comprove o 

endereço residencial por meio de documento idôneo, como contas de 

água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida 

em cartório, declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, 

carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso 

em nome de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da 

circunstância (NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não atendimento da 

providência acima declinada acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 26 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000144-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ DELLA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000144-20.2018.8.11.0009 REQUERENTE: SANDRO LUIZ DELLA JUSTINA 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o 

que impede, por ora, a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, a inicial será recebida 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” De outro lado, verifica-se que 

a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo 
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Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador ou pessoalmente, para que, no mesmo prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial, no seguinte termo: I. Comprove o 

endereço residencial por meio de documento idôneo, como contas de 

água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida 

em cartório, declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, 

carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso 

em nome de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da 

circunstância (NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não atendimento da 

providência acima declinada acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 26 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000172-85.2018.8.11.0009 REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, 

por ora, a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, a inicial será recebida 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” De outro lado, verifica-se que 

a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador ou pessoalmente, para que, no mesmo prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial, no seguinte termo: I. Comprove o 

endereço residencial por meio de documento idôneo, como contas de 

água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida 

em cartório, declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, 

carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso 

em nome de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da 

circunstância (NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não atendimento da 

providência acima declinada acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 26 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1001217-61.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: 

FREDERICO STECCA CIONI Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a)/promovente – Dr. Frederico Stecca Cione de todo o teor da r. 

Decisão no ID - 11105155, bem como, para que apresente o cálculo do 

valor cobrado, atualizando-o na forma descrita na r. decisão. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 101726 Nr: 3422-17.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Vistos em correição.

Dê-se vista a Defesa para apresentação das alegações finais no prazo 

legal.

Intime-se.
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 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39657 Nr: 1516-41.2006.811.0009

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cipriana Maria dos Santos Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO STRAZZA, ODAIR JOSE 

STRAZZA, Claudio Aparecido Strazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO, para devolução dos autos nº 

1516-41.2006.811.0009, Protocolo 39657, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-20.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO OAB - SP195889 (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

8010345-20.2016.8.11.0009 REQUERENTE: IVONEIDE MOREIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. As partes firmaram acordo no 

qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, 

é dispensada a intimação das partes. Publique-se. Registre-se. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 27 de 

fevereiro de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89494 Nr: 2031-13.2016.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CÁTIE ADRIANE DE FREITAS MELO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE FREITAS MELO - 

OAB:1670/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de providências em que se verifica que a autora pediu 

desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Ciência à tabeliã de Rondolândia/MT.

 Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115427 Nr: 30-84.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAUL OSEROW JUNIOR - 

OAB:OAB/MS 6502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 115427.

Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 01 de março 

de 2018, às 15h30min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas 

policiais militares, sendo que neste caso o presente documento será 

entregue ao comandante do policial militar.

 Intimem-se as partes.

Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 10 de janeiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

JOSÉ ALTAIR BRAZ OLIVEIRA, RG n° 6888444 SSP/SP, CPF 

017.800.798-69, com endereço na Estrada da Mineração, Km 14, em 

frente à Sancara, Zona Rural, CEP: 78243-000 na cidade de Nova 

Lacerda-MT.

Advertências:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106082 Nr: 3593-23.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o cumprimento às orientações do programa Justiça Pela 

Paz em Casa, redesigno o dia 09/03/2018, às 14h00min, para audiência de 

instrução e julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.
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Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98901 Nr: 409-59.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDIVA SCHILKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida, após, intimem-se 

as partes para que apresentem alegações finais.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37299 Nr: 1998-96.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

da aposentadoria por invalidez.Saliento que a Lei n. 13.457/2017 

acrescentou o §4º ao art. 43 da Lei n. 8.213/91 reforçando a possibilidade 

do INSS convocar o segurado por invalidez a qualquer momento para 

avaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, com exceção ao 

disposto no art. 101, §1º, incisos I e II.(...).Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar a implantação do 

benefício da aposentadoria por invalidez nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, em 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 

150,00 em caso de descumprimento. Veja-se que a parte autora não 

possui capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar.Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde a data da propositura da ação descontando o que já foi 

pago, caso o benefício já tenha sido implantado, aplicando-se para a 

atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios 

e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela 

Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião 

da execução do julgado.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117309 Nr: 856-13.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

KELI VITÓRIA DE ARAÚJO PIEDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação civil pública com pedido de antecipação de tutela 

proposta pelo Ministério Público em face do Estado de Mato Grosso, em 

favor da criança Keli Vitória e Araújo Piedade.

 De acordo com o autor, a paciente necessita realizar uma Tomografia 

Computadorizada no do Crânio para confirmar diagnóstico de Retardo de 

DNPM.

Afirma que não conseguiu resolver a questão através da via 

administrativa, sendo que o município de Comodoro informou que o exame 

vindicado não está disponível no Sistema Único de Saúde, no momento, 

por falta de prestadores vinculados ao SUS.

Aportou aos autos o parecer técnico do NAT, o qual informou que não há 

urgência para a realização do procedimento solicitado, porém deve ser 

atendido com certa brevidade.

Decido.

 Para que seja deferida a antecipação de tutela de urgência se faz 

necessário preencher os requisitos do artigo 300 do CPC, a seguir 

transcrito.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

 Primeiramente, oportuno dizer que o parecer do NAT, embora dispõe que 

não há risco de vida, isto por si só não afasta o periculum in mora 

necessário à concessão da tutela antecipada no caso dos autos, tendo 

em vista de que o retromencionado parecer dispõe que a Tomografia 

Computadorizada deverá ser realizada com brevidade, tendo em visto o 

decurso do prazo desde a solicitação médica.

Dessa forma, tenho que não é o caso de indeferimento.

Para a concessão da tutela específica no caso em tela, é necessário 

observar se estão presentes o fumus boni iuris, que corresponde a 

plausibilidade do Direito invocado, e ao periculum in mora, que refere-se à 

ineficácia do provimento final em razão da demora.

Feitas breves considerações acerca da matéria deduzida em Juízo, resta 

analisar se encontram presentes ou não os pressupostos autorizadores 

da tutela antecipada em sede de obrigação de fazer.

 No caso em análise, o que se vê é que o Município de Comodoro realizou 

a solicitação na regulação em Pontes e Lacerda/MT para o procedimento 

solicitado pelo médico, ocasião em que foi devolvido em razão da ausência 

de prestador do aludido serviço.

Ora, o pedido médico é do mês março de 2017, portanto já houve o 

transcurso de mais de dez meses, sendo que a aludida tomografia é 

fundamental para confirmar o diagnostico da infante.

Logo, há necessidade de que o Poder Judiciário intervenha, para que a 

paciente em questão seja tratada com a devida dignidade pelo Poder 

Público.

 Nesta senda, outra não pode ser a decisão senão conceder a 

antecipação de tutela.

 Colaciono os seguintes julgados, in verbis:

“CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMNATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - APUCAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM EQUIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. É dever do Estado, à luz 

do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do 

direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de 

suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade 

constitucional prevista para tanto. (...). REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ENFERMIDADE 

COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA EÀ SAÚDE - DEVER DO 

ESTADO – DECISÃO MANTIDA. Tratando-se de direito à vida, bem maior, 

não pode o Estado negar sua prestação, ao argumento de que há 

portarias que não prevêem determinada ação.” (TJMT. RAC 2571.2010. 

Desembargador Márcio Vidal. 4ª Câmara Cível. D.J. 23-02-2010).

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CALCULOSE DO RIM (CID 

N20.0) E INFECÇÃO URINÁRIA (CID N39.0). CIRURGIA UROLÓGICA. 1. 

Tutela constitucional do direito à vida (artigos 5º, caput e 196 da 

Constituição Federal). Dever de prestar atendimento integral à saúde a 

todos. Violação ao princípio constitucional da separação dos poderes não 

configurada. Mecanismo de garantia do efetivo exercício do direito. 2. 

Multa cominatória. Astreintes. Forma de compelir a parte ao cumprimento 

da decisão. Admissibilidade. Recurso voluntário desprovido. 3. Honorários 

advocatícios. Autor patrocinado pela Defensoria Pública. Confusão entre 
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credor e devedor verificada, em relação à Fazenda do Estado. Reexame 

Necessário parcialmente provido. (TJSP; APL 0009390-46.2014.8.26.0602; 

Ac. 8834462; Sorocaba; Oitava Câmara de Direito Público; Relª Desª 

Cristina Cotrofe; Julg. 23/09/2015; DJESP 01/10/2015)”.

No caso dos autos, vislumbro a presença do “fumus boni iuris” e do 

“periculum in mora”, aquele em decorrência do que dispõe a Constituição 

Federal ao assegurar o direito à Saúde, como sendo um dos direitos 

fundamentais, bem como universal a todos, e este último, 

consubstanciando na possibilidade de resguardar o bem maior: A VIDA.

Assim, conforme já demonstrado retro, a prova inequívoca da 

verossimilhança das alegações estampadas na exordial decorre da 

supremacia do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, 

tutelados constitucionalmente (arts. 1º, inciso III, 5º, caput, e 196 da CF), e 

o periculum in mora está presente na efetiva possibilidade do estado de 

saúde vir a ser agravado seriamente, chegando o paciente a perder suas 

funções renais, o que é extremamente grave.

Destarte, entendendo que estão satisfeitos os requisitos consignados no 

art. 300 do CPC, e demais dispositivos legais aplicáveis ao caso em tela, 

ao que deve a ordem liminar pleiteada ser concedida.

 Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e, por conseguinte, determino que o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu Secretário de Saúde, 

providenciem no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a realização da 

Tomografia Computadorizada do Crânio a paciente Keli Vitória de Araújo 

Piedade.

Saliento que tal prazo justifica-se para que o Estado regularize e volte a 

prestar o serviço para a população da região oeste, sendo que se não o 

fizer, poderá providenciar o procedimento na rede pública ou particular.

Nos termos do art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, fica cominada 

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) caso o réu transgrida o preceito 

constante no parágrafo anterior, independentemente de futura 

responsabilização civil, criminal e administrativa na hipótese de 

agravamento do estado de saúde ou óbito da paciente por falta de 

tratamento adequado e eficaz.

Determino que os requeridos comprovem, ao término do prazo fixado, o 

efetivo cumprimento da decisão liminar, sob pena de incorrerem na multa 

fixada no parágrafo anterior.

Intime-se o Ministério Público acerca da presente decisão.

Intime-se a Procuradoria Geral do Estado, bem como o Secretário de 

Saúde do Estado acerca da presente tutela de urgência concedida.

Cite-se o requerido, com a faculdade do artigo 172, § 2º, do Código de 

Processo Civil para contestarem a ação no prazo legal, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados pelo autor, conforme 

disposto nos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38679 Nr: 3377-72.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAURA LUZIA BASTIANE, PLINIO JOSÉ DE 

NASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877/A

 Impulsiono o feito a fim de intimar os embargados para se manifestar 

sobre a petição de fl. 110, na qual os promoventes postularam pela 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38379 Nr: 3077-13.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA EVANGELISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877/A

 Impulsiono o feito a fim de intimar os embargados para se manifestarem 

sobre a petição de fl. 359, na qual os promoventes postularam pela 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 108328 Nr: 4616-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIDES RODRIGUES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedido mandado, a fim de que a parte 

autora seja pessoalmente intimada, para dar prosseguimento ao feito, 

praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, III, § 1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116079 Nr: 365-06.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCH JUÍNA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉTIMO PASSINATO, BEATRIZ FERRARI 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES 

- OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para retirar nesta 

secretaria a Carta Precatória expedida no presente feito com o fim de 

promover a devida distribuição no Juízo Deprecado, devendo ainda, no 

prazo legal, comprovar nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 85133 Nr: 645-45.2016.811.0046

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agrpecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, JOSÉ 

ZAMO, DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO - OAB:10200/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para comprovar a 

distribuição da CP levantada em 11/12/2017, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79043 Nr: 2797-03.2015.811.0046

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, MONICA APOLINARIO 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402, JOSE MARCIO MARQUIORETO - OAB:14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedido mandado, a fim de que a parte 

autora seja pessoalmente intimada, para dar prosseguimento ao feito, 
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praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, III, § 1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da 

CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36640 Nr: 1339-87.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, THIAGO DE SIQUEIRA 

BATISTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYEGO HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA, ANA 

DILCE PERA ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para tomarem ciência do ofício 

respondido às folhas 212/213, liberando a restrição do imóvel, bem como 

para requererem o que entenderem de direito, em 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31044 Nr: 2166-69.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movida por Gastão Batista Tambara 

em face de Paulo César Fávaro Motta.

Afirma que a sentença de extinção de mérito condenou os autores ao 

pagamento de honorários sucumbenciais aos procuradores do 

demandado, bem como sobreveio termo de acordo nos autos em que as 

partes transigiram no sentido de que cada parte arcaria com os honorários 

de seus advogados.

Relata que em decisão monocrática o Tribunal de Justiça homologou o 

citado acordo, ocasião que resguardou seus direitos aos honorários já 

arbitrados.

Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 1.434/1.446 alegando: que a sentença possui nulidade 

absoluta, vez que violou o disposto no artigo 85, §§2º, 6º e 8º do Código 

de Processo Civil; que a sentença arbitrou os honorários sucumbenciais 

em 20% sem fundamentação; que a sentença é nula porque é de 

declaratória, sendo que os honorários devem ser fixados por apreciação 

equitativa do magistrado, fato este que causaria a coisa julgada 

inconstitucional.

Em aditamento à impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

1.449/1.473 a parte executada alegou a ilegitimidade ativa do exequente, 

uma vez que este renunciou o mandato antes da sentença objeto de 

cumprimento.

Decido.

Primeiramente, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 15 dias, acerca da 

ilegitimidade passiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86304 Nr: 968-50.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ALINE LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), por meio de seu advogado, para, 

querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em), de maneira justificada as provas 

que pretende(m) produzir (art. 336, CPC), advertindo-o sobre os efeitos da 

revelia (arts. 344 e 345, CPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo 

a lide ou modificar a sentença que a julgou (CPC, art. 509, § 4º).

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME (M)-SE 

o (a) (s) Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as 

provas que pretende (m) produzir.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109523 Nr: 5117-55.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI BRITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (autora) a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114173 Nr: 7064-47.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA, 

EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO, LUCAS PESSOA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado por 

EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA e EVANDRO SILVA DO 

NASCIMENTO, presos preventivamente em 22 de novembro de 2017, em 

razão da prática do crime previsto no art. 155, §1º, c/c § 4º, incisos I e IV, 

c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

A defesa argumenta que não subsistem os requisitos ensejadores da 

prisão preventiva

Em relação ao acusado EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA, já foi lhe 

concedida liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança e o 

cumprimento de algumas condições, entretanto, ingressou com o presente 

pedido de revogação da prisão preventiva, sem fiança, alegando sua 

impossibilidade financeira.

Em vista, o Ministério Público foi contrário ao deferimento da liberdade em 

favor do réu Evandro, e redução da fiança em favor do réu Eduardo.

Decido.

É certo que para a concessão da liberdade provisória deve ser analisado 

exclusivamente se estão ou não presentes os fundamentos necessários 

para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 e 313 do 

Código de Processo Penal.

Tenho que nos autos qualquer medida cautelar é inviável, vez que se 

permanecer solto, o custodiado Evandro Silva do Nascimento poderia 

continuar a cometer os crimes pelos quais foi preso em flagrante, vez que 

possui vasta ficha criminal, respondendo, inclusive, a duas ações penais 

nº 32403-16.2015.811.0042 – id. 455439 e 13371-29.2017.811.0042 – id. 

473461, pela prática, em tese, de roubo majorado.

A materialidade e os indícios de autoria do crime se encontram apontados 

no auto por meio dos depoimentos colhidos, pelo Auto de Exibição e 

Apreensão.

 Assim sendo, presente a materialidade, e os indícios suficientes de 

autoria, comprovados se encontram os pressupostos da prisão 
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preventiva.

 A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade 

contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem 

jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua 

extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta ao comportamento do agente, 

havendo probabilidade de que ele é o autor e que poderá ser condenado, 

fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela.

No caso, quando me refiro à ordem pública, é no sentido de acautelar o 

meio social em face da gravidade do crime e principalmente para se evitar 

a reiteração delitiva.

 A jurisprudência do E. TJMT afirma que:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO 

DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA 

NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Tendo a persecução penal transcorrida em ritmo compatível com a 

natureza, complexidade e particularidades do processo, inexistindo 

negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, fica superada a 

alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da 

necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se 

novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e 

necessária, máxime diante de provas reveladoras de que o paciente tem 

inclinações para o crime. (HC 103476/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2015, Publicado 

no DJE 04/09/2015)

Assim, caso permanecesse em liberdade, haveria forte receio de que 

continuasse a praticar outros crimes. Claro que tal juízo é preliminar e não 

importa em antecipação em juízo de mérito.

 Não havendo dúvidas de que a pretensão criminosa poderá não ser 

interrompida com a colocação em liberdade, pois a sensação de 

impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, 

encorajando-a a continuar a praticar novos crimes.

 Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento dos 

doutrinadores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar a respeito da 

garantia da ordem pública, “Em nosso entendimento, a decretação da 

preventiva com base neste fundamento, objetiva evitar que o agente 

continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem 

pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social.(Curso de Direito 

Processual Penal, 4ª edição, Editora Poivm, 2010, p. 531).

Para o Guilherme Nucci, ordem pública, “é a indispensabilidade de se 

manter a ordem na sociedade, que como regra é abalada pela prática de 

um delito”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e 

Execução Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 605).

Mirabete entende da seguinte maneira “o conceito de ordem pública não se 

limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar 

o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do 

crime e sua repercussão.“ (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo 

Penal Interpretado. 2a Ed. São Paulo: Atlas, 1995. p. 377).

Isto posto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória do acusado 

EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO, vez que presentes os motivos da 

garantia da ordem pública, e tendo em vista o risco concreto de reiteração 

da conduta, na forma acima fundamentada.

 No que consiste ao réu EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA, tenho 

que é caso de soltura independente do pagamento da fiança.

O art. 325, inciso I do Código de Processo Penal reza:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder 

nos seguintes limites:

I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração 

cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 

(quatro) anos;

Verifico que embora não tenha sido acostado qualquer documento a fim 

de corroborar a afirmação de que não possui condições financeiras de 

arcar com o valor da fiança, é de se ver que decorrido mais de 03 meses 

da concessão da fiança, até a presente data o réu não a recolheu, o que 

é prova mais do que suficiente de que não possui condições de pagá-la.

De acordo com o artigo 325, § 1º, II, do Código de Processo Penal, o valor 

da fiança poderá ser diminuída em até 2/3, caso assim recomendar a 

situação econômica do preso, vejamos:

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança 

poderá ser:

(...)

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

Entretanto, levando-se em consideração a aparente situação econômica 

do acusado, tenho que a redução da fiança no máximo permitido ainda 

estaria exorbitante.

Assim sendo, DEFIRO a liberdade provisória em favor do acusado, sem 

pagamento da fiança, mediante o cumprimento das seguintes condições:

1) manter seu endereço atualizado;

2) Se recolher em casa às 22:00;

3) Comparecer a todos os atos do processo;

Importante ressaltar que o não cumprimento das condições importara na 

decretação da P R I S Ã O P R E V E N T I V A do autor do fato.

 EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO ACUSADO EDUARDO 

HENRIQUE GOMES DA SILVA, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO TENHA 

QUE PERMANECER PRESO.

Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25 de abril de 2018, às 15h00min, conforme dispõe o 

artigo 399 do Código de Processo Penal.

Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o caso, 

de acordo com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo 

Penal.

A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve 

como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o presente 

documento será entregue ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117566 Nr: 971-34.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada requerida, para tanto, 

determino ao INSS o pagamento à autora do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. O auxílio-doença será devido pelo período de 120 dias, 

consoante o art. 60, §8º da Lei n. 8.213/91, consoante o art. 60, §8º da Lei 

n. 8.213/91, acrescentado pela Lei n. 13.457/2017.Oficie-se o INSS – 

APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas 

Judicial para cumprimento da presente decisão.Fica cominada multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais) caso o requerido transgrida o preceito constante 

no parágrafo anterior.Determino que o requerido comprove, ao término do 

prazo fixado, o efetivo cumprimento da decisão liminar, sob pena de 

incorrer na multa fixada no parágrafo anterior.Com efeito, uma vez que no 

caso dos autos não se admite a autocomposição (CPC art. 334, §4º), 

cite-se por remessa dos autos, por carta precatória, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser.Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

apresentação de impugnação.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24903 Nr: 2222-73.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ALENCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 
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OAB:5460, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31044 Nr: 2166-69.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 Vistos.

Chamo o feito à ordem, uma vez que o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo à impugnação de fls. 1.443-v.

Verifico nos autos que é o caso de atribuir efeito suspensivo ao presente 

cumprimento de sentença, com fulcro no art. 525, §6º do Código de 

Processo Civil.

Ora, se houver o prosseguimento da execução sem o efeito suspensivo, 

causará ao executado dano de difícil reparação, uma vez que, consoante 

noticiado na cautelar de código 117185 a parte já sofreu protesto 

realizado no Cartório do 2º Oficio de Sapezal/MT pelo valor cobrado nos 

autos.

Considerando que está pendente de decisão o cumprimento de sentença, 

sendo que mesmo momento há fundado receio acerca das ilegitimidades 

das partes, concedo efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 1.434/1.446 e determino a imediata comunicação ao 

aludido cartório para que seja sustado o protesto que tem por base a 

certidão de crédito expedida às fls. 1.514.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37981 Nr: 2679-66.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR SOARES SEIDLER, JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Certifico que decorreu o prazo de 15 dias, sem impugnação à penhora 

online realizada. Assim, impulsiono o feito a fim de intimar o exequente 

para requerer o que entender de direito, em 5 dias, devendo neste prazo 

especificar também conta bancária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117551 Nr: 964-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:10990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO, 

visto a demonstração documental da mora, pois a parte requerida foi 

notificada pela Notificação Extrajudicial a respeito dos débitos vencidos e 

não pagos.Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, 

depositando-se o bem com o Requente ou com quem por este 

indicado.Deixo de realizar a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro para designação e 

realização de audiência de conciliação, uma vez que a presente ação 

possui rito especial. Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que apresente contestação no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88139 Nr: 1563-49.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLAVIA LIMA RIBEIRO, Cpf: 

02917290293, Filiação: Claudiane Teixeira de Lima e Rosenildo Campos 

Ribeiro, data de nascimento: 03/03/1998, brasileiro(a), natural de Porto 

Velho-RO, convivente, Telefone 69 9943 0995 e atualmente em local 

incerto e não sabido RONY CLEYTON DE SOUSA E SILVA, Filiação: Nelci 

Gonçalves de Souza e Silv e Valdecy Ludugerio da Silva, data de 

nascimento: 03/03/1989, brasileiro(a), natural de Ouro Preto do Oeste-RO, 

convivente, Telefone (69) 99294-7538. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se de pedido de providências solicitado pela 

autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor da vítima 

FLAVIA LIMA RIBEIRO, que teria sido vítima de violência doméstica.Na 

decisão em regime de plantão às fls. 15/18, foram aplicadas medidas 

protetivas pleiteadas pela vítima.O Ministério Público foi cientificado às fls. 

30.Determinado a intimação da ofendida para se manifestar sobre a 

necessidade de manutenção das medidas protetivas, entretanto a vítima 

não foi localizada, conforme certificado às fls. 37.Decido.Em face do 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, tornando definitiva a medida 

protetiva deferida nos autos. Saliento que esta decisão possui natureza 

REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a situação de fato perdurar, 

valem as medidas deferidas.Com a vinda dos autos principais, determino o 

translado das principais peças.Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 27 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101575 Nr: 1667-07.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RICARDO BARBIERO HEISSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido e determino o sobrestamento do feito, pelo prazo de 6 

meses.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

requerente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o autor não se manifeste conforme acima determinado, deve a 
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gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117185 Nr: 816-31.2018.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Medida Cautelar Inominada Incidental de Sustação de Protesto 

movida por Paulo César Fávaro Motta em face de Gastão Batista Tambara.

Afirma que foi surpreendido com um protesto no valor de R$ 2.549.124,01 

(dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, cento e vinte e quatro 

reais e um centavo) que tomou por base uma sentença judicial proferida 

nos autos de Código 31044, sendo que foi realizado no Cartório do 2º 

Ofício de Sapezal/MT.

Alega que ajuizou uma AÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DE SENTENÇA - 

Processo nº 7229-94.2017.811.0046 - Código 114604, que está em curso 

perante esse Juízo pleiteando a nulidade da sentença prolatada nos autos 

de Código 31044.

Reque em sede de liminar a imediata sustação do protesto, vez que 

comprovado os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Decido.

 Ocorre que o feito principal, código 114604, foi julgado improcedente em 

caráter liminar (27/02/2018), assim, SUSPENDO o curso da presente ação 

até o transito em julgado dos autos principais.

Ademais, não vislumbro prejuízo a parte autora, vez que foi deferido a 

suspensão do cumprimento de sentença nos autos de código 31044 e, 

consequentemente, determinado a sustação do protesto realizado pelo 

exequente naqueles autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103746 Nr: 2549-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY MÁRCIA SFACIOTI BERQUÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O

 Vistos.

Certifique-se a serventia a tempestividade da impugnação apresentada.

Designo o dia 26 de Abril de 2018, às 13:30 horas, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 Considerando a certidão de fls. 1.688, expeça-se carta precatória para a 

Comarca de Cuiabá/MT para realização da oitiva Adalto de Freitas Filho, 

constando que o referido do Deputado Estadual tem preferencia em ser 

inquirido em uma quarta-feira.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111930 Nr: 6098-84.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o advogado da parte autora, para 

ciência da redesignação da perícia para o dia 23 de março de 2018, às 

15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117264 Nr: 844-96.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO, VALDIR GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A , VANDERLEI 

GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO, ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apense-se ao feito principal de Código 61265 – n. 3066-47.2012.811.004 

e certifique a tempestividade dos Embargos e a existência de outros bens 

penhorados que não sejam objeto da demanda, conforme disposto o artigo 

986, §6º da CNGC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114439 Nr: 7153-70.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENECIANE RODRIGUES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o advogado da parte autora, para 

ciência da redesignação da perícia para o dia 23 de março de 2018, às 

14h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98730 Nr: 350-71.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENDA NEVES ROSA, LEIDIANE NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o estudo social juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109364 Nr: 5059-52.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARQUES PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI FERRARIA - OAB:253137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar em 

relação ao mandado de ref: 13, bem como para efetuar o pagamento do 

remanescente da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 178,88, 

haja vista que a diligência ocorreu na gleba formiga, cujo valor é 617,00 e 

a parte promoveu o pagamento de apenas R$ 438,12, devendo o depósito 

ser efetuado na Conta Corrente 16.824-6, Agência 1272-6, CNPJ 

02.733.221/0001-02 - Fórum da Comarca de Comodoro, sendo que não 

será aceito depósito feito em caixa eletrônico onde conste a anotação 

"pendente de confirmação".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92389 Nr: 3146-69.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDOMIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço da parte ré, em 5 dias, haja vista que negativo o mandado de 

busca e apreensão e citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99901 Nr: 805-36.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVAL RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão das informações prestadas pela parte, impulsiono estes autos, 

com o fim de intima-lo novamente para efetuar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça, no valor de R$ 1.112,00, referente a complementação 

de diligência, mediante depósito a ser efetuado na Conta Corrente 

16.824-6, Agência 1272-6, CNPJ 02.733.221/0001-02 - Fórum da Comarca 

de Comodoro, sendo que não será aceito depósito feito em caixa 

eletrônico onde conste a anotação "pendente de confirmação".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105450 Nr: 3292-76.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IALDO NASCIMENTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte autora para 

complementar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 395,84, uma 

vez que já fora depositado nos autos R$ 558,16 e R$ 80,00, no entanto, o 

valor da diligência, conforme certidão de ref. 23, é de R$ 1.034,00, por ser 

o endereço da Bleba Santa Amélia, Nova Lacerda, devendo o depósito ser 

efetuado na Conta Corrente 16.824-6, Agência 1272-6, CNPJ 

02.733.221/0001-02 - Fórum da Comarca de Comodoro, sendo que não 

será aceito depósito feito em caixa eletrônico onde conste a anotação 

"pendente de confirmação".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112310 Nr: 6306-68.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA APARECIDA BUENO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/MT

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de busca e 

apreensão, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC proposta por 

BRADESCO FINANCIAMENTOS contra CREUZA APARECIDA BUENO DA 

CASTRO,, já qualificada e, de conseqüência, determino a consolidação da 

propriedade e posse do bem objeto da presente demanda.Condeno, ainda, 

a Requerida no pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado.Libere-se em favor da parte autora o valo 

depositado às fls. 56. P.R.I.C.Após o transito em julgado, autos ao arquivo. 

Comodoro/MT, 28 de fevereiro de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de 

ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117664 Nr: 1008-61.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO em parte a tutela de urgência requerida e 

arbitro os alimentos provisórios em favor da menor no valor de R$ 391,20 

(trezentos e noventa e um reais e vinte centavos); equivalente a 30% do 

salário atual do requerente.Designo audiência de conciliação para o dia 16 

de abril de 2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro.Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 

334).Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).Ciência 

ao Ministério Público Estadual.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 108088 Nr: 4517-34.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TASSIANA CASTILHO DE ALENCAR CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É princípio fundamental ao direito administrativo de que o interesse da 

administração se sobrepõe ao interesse do administrado, sendo que 

existe um juízo de conveniência e oportunidade para que o ente público 

decida por conceder ou indeferir determinada solicitação ou ainda para 

revogar decisões anteriores. Nos autos a revogação da licença concedida 

esta diretamente ligada a tal juízo discricionário, razão pela qual não há 

qualquer ilegalidade na decisão do ente público municipal. Inexiste, 

portanto, direito líquido e certo a ser amparado pelo presente mandamus. 

Ante o exposto julgo improcedente o pedido inicial para denegar a 

segurança, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
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Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da 

lei 12.016/09. Sem custas. P. I. Ciência ao MPE e ao ente público municipal. 

Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. 

Comodoro/MT, 28 de fevereiro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110640 Nr: 5562-73.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Bellan Barbosa, Graziela Bellan Alves, Rafaela 

Bellan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREUNEDE RAMOS PEREIRA - 

OAB:11745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA em definitivo para 

determinar que a autoridade coatora para anular as guias de ITBI nos 

valores de R$ 12.936.67, R$ 17.435,02 e R$ 14.233,20, que totalizam R$ 

44.604,89, determinando que a autoridade coatora confirme as guias de 

ITBI nos valores de R$ 1.181,29 (matrícula 3242), R$ 1.593,27 (matrícula 

3243) e R$ 1.300,04 (matrícula 1904), cuja soma totaliza R$ 4.074,60 

(quatro mil setenta e quatro reais e sessenta centavos), nos termos do 

pedido feito na inicial. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 25 da lei 12.016/09.Sem custas.P. I. Não interposto 

recurso voluntário no prazo legal, remetam-se os autos para apreciação 

de recurso obrigatório pelo Tribunal de Justiça, no termos do artigo 14, § 

1º, da Lei 12.016/09.Após o retorno, com trânsito em julgado, ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias.Comodoro/MT, 28 de fevereiro de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90706 Nr: 2435-64.2016.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SARAN, SUELY MÁRCIA SFACIOTI 

BERQUÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNÔ LOPES MOREIRA - 

OAB:19.839/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, ELTON 

QUEIROZ DE FREITAS - OAB:8478-A/MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fls. 2.313, expeça-se carta precatória para a 

Comarca de Cuiabá/MT para realização da oitiva Adalto de Freitas Filho, 

constando que o referido do Deputado Estadual tem preferencia em ser 

inquirido em uma quarta-feira.

Cumpra-se o disposto na decisão de ref. 2.299 no que se refere a 

tempestividade da especificação de provas.

Após, tal certificação, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100111 Nr: 917-05.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O ente público em suas informações manifestou que mudou de 

entendimento e que basta que o impetrante diligencie junto ao setor de 

tributação dessa municipalidade, a fim de obter a respectiva guia para 

recolhimento do imposto. O MPE ofertou parecer pela extinção do feito 

ante a ausência de interesse processual. Decido. Cuida-se de mandado 

de segurança impetrado por BANCO BRADESCO SA, qualificado nos 

autos, contra ato ilegal praticado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPOS DE JULIO- MT. Tendo em vista a manifestação do ente público 

municipal tenho que restou provado nos autos a perda superveniente do 

interesse processual razão pela qual o presente mandamus deve ser 

extinto. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) Vl – verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37793 Nr: 2491-73.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO LEONIDAS DE BRITO, KATIA COSTA 

TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 Assim, julgo improcedente a impugnação apresentada às fls. 319, e 

HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 284/304. Determino a liberação dos 

honorários periciais em favor do expert.Por fim, manifeste-se o exequente, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.P. I. 

Cumpra-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37802 Nr: 2500-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JZ COMERCIO DE PNEUS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637, GUILHERME F. 

FIGUEIREDO DE CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVAO 

ALMEIDA - OAB:9585 MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito. Em razão disso, procedo a suspensão do processo, 

até a data requerida pela parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112592 Nr: 6390-69.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO JOSÉ FERREIRA FILHO - 

OAB:34239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem, uma vez que há erro material no dispositivo da 

sentença.

Assim, retifico o dispositivo da sentença (ref. 18), fazendo constar:

"Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA em definitivo para 

determinar que a autoridade coatora efetue a imediata convocação e 

nomeação do impetrante para o cargo, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil."

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112592 Nr: 6390-69.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO JOSÉ FERREIRA FILHO - 

OAB:34239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA em definitivo para 

reconhecer ilegalidade da apreensão de mercadoria além do tempo 

necessário para materializar a infração fiscal, confirmando a liminar 

anteriormente deferida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 25 da lei 12.016/09.Sem custas.Não interposto recurso voluntário no 

prazo legal, remetam-se os autos para apreciação de recurso obrigatório 

pelo Tribunal de Justiça, no termos do artigo 14, § 1º, da Lei 

12.016/09.Após o retorno, com trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias.P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Comodoro, 28 de fevereiro de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento 

de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76232 Nr: 1660-83.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESIEL OU GESIEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Tendo em vista a inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o 

acusado para que constitua novo patrono para apresentar nos autos o rol 

de testemunhas, no prazo de 15 dias, ou manifeste desistência na 

apresentação do referido rol, sendo que em caso de inercia será nomeado 

defensor dativo para que patrocine sua defesa.

Cumpra-se, com urgência, eis tratar-se de réu preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115862 Nr: 276-80.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos.

Considerando a juntada do malote de ref. 15, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 06 de agosto de 2018, às 14h00min a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116366 Nr: 466-43.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada do malote de ref. 11, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 06 de agosto de 2018, às 16h00min a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116370 Nr: 470-80.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada do malote de ref. 11, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 06 de agosto de 2018, às 14h30min a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88332 Nr: 1609-38.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REBECA GEOVANIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o promovente de que os autos já foram 

remetidos ao TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116377 Nr: 476-87.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAYARITIWALI KAYOKASEATOKWE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada do malote de ref. 11, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 06 de agosto de 2018, às 15h30min a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115865 Nr: 279-35.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada do malote de ref. 12, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 06 de agosto de 2018, às 13h30min a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115856 Nr: 271-58.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Considerando a juntada do malote de ref. 13, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 06 de agosto de 2018, às 13h00min a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115863 Nr: 277-65.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada do malote de ref. 12, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 06 de agosto de 2018, às 16h30min a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116376 Nr: 475-05.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAYARITIWALI KAYOKASEATOKWE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada do malote de ref. 12, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 06 de agosto de 2018, às 15h00min a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34271 Nr: 2456-50.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o autor para se manifestar em relação à 

CP de fl. 179, que não encontrou a testemunha Wagner Martins Lemos 

para ser ouvido, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113322 Nr: 6670-40.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO MARCINIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o advogado da parte autora, para 

ciência da redesignação da perícia para o dia 23 de março de 2018, às 

16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114649 Nr: 7238-56.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o advogado da parte autora, para 

ciência da redesignação da perícia para o dia 23 de março de 2018, às 

15h20min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115218 Nr: 7483-67.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO STEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o advogado da parte autora, para 

ciência da redesignação da perícia para o dia 23 de março de 2018, às 

15h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83558 Nr: 212-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

(MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE 

ARRUDA PINTO - OAB:102907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de ref. 333, oficie-se a 

Polícia Militar informando a desnecessidade da força policial.

Intime-se a Massa Falida para manifestar-se, no prazo de 10 dias, acerca 

da certidão do Sr. Meirinho retro (ref. 333) que atesta a integral imissão na 

posse

 Após o decurso do prazo, se não houver manifestação determino, desde 

já, a devolução da presente missiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72719 Nr: 212-75.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO CONTE FIRME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVANO VICENT - OAB:1456

 Vistos.

Intime-se o Ministério Público para que informe o endereço das 

testemunhas arroladas.

Após, expeça-se carta pracatória para a inquirição das citadas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104341 Nr: 2776-56.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à nova 

diligência de avaliação do imóvel rural a fim de que seja cumprida a CP, em 

5 dias. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 632-51.2013.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61755 Nr: 3609-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GHEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:MT 16.990

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71205 Nr: 3558-68.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES 

LTDA (MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.), OSMAR 

DA SILVA, SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA, Cônjuge, Outros, IRIS 

LUCIA PAZZA DA SILVA, ALDORADO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERT SUCKEL - OAB:4718, 

ALFREDO PEREIRA DA COSTA - OAB:2887, JULIANO SOUZA QUEIROZ 

- OAB:7948/MT, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte exequente para manifestação 

quanto ao teor do pedido formulado pelo executado, no mov. De ref: 156, 

em 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40457 Nr: 1470-28.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON JANES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar o requerido, interessado no 

desarquivamento, para que recolha as custas deste ato, em 5 dias. Na 

inércia o processo retornará ao arquivado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68992 Nr: 2274-25.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESDS, VALDILEI FARIA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095 MT, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:OAB/PE 23748

 Impulsiono o feito a fim de intimar o requerido Empresa de Transportes Rio 

Manso para apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32117 Nr: 304-29.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, Fernanda Marques Nunes - OAB:6737, 

TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

artigo 17 da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o feito a fim de intimar 

o requerido para comprovar nos autos o cumprimento integral do acrodo 

juntado, às folhas 217/220, em 30 dias, conforme requestado pelo 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61393 Nr: 3208-51.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO SOARES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Impulsiono o feito a fim de intimar o requerido para se manifestar em 

relação aos novos documentos apresentados pelo autor, em 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1213 Nr: 308-18.2000.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ROSALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar o denunciado para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62435 Nr: 517-30.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÉLIO LIMA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar o requerido para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115431 Nr: 33-39.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO DA SILVA FILHO, GERLINDA 

PRONCHNOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA FERREIRA DE PASMO - 

OAB:OAB/RO 8469, LEISE PROCHNOW MOURÃO - OAB:OAB/RO 8445

 1) Cumprida a missiva, devolva-se a carta precatória para a Comarca de 

origem, com as baixas e cautelas de estilo, consignando nossas 

homenagens.

2) Arbitro 01 URH em favor do Dra. Gleyscler Belussi Ribeiro Gonçalves 

tendo em vista que no presente ato ela atuou em favor do réu como 

defensora dativa, sendo que tal valor deverá ser pago pelos requeridos 

José Ribeiro da Silva Filho e Gerlinda Pronchnow, tendo em vista que 

existe advogados constituídos no processo principal.

3) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86759 Nr: 1131-30.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 27 da portaria 03/2017, CERTIFICO que o réu 

manifestou o desejo de recorrer da sentença, em razão disso intimo o 

patrono do recorrente (réu) a apresentar as razões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101998 Nr: 1857-67.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANGEL SILVA FROTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

DO CONCURSO PÚBLICO PRISCILA ZANETE FAGUNDES CECHINEL, 

ROGERIO GONÇALVES DE JESUS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BILL STANLLEY MOURA 

GERALDO DA SILVA - OAB:22514/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo julgo improcedente o pedido inicial para denegar a 

segurança, com fundamento no art. 487, I do CPC. Deixo de arbitrar 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da lei 12.016/09.Sem 

custas.P. I a parte autora e a empresa impetrada. Ciência ao ente público e 

ao MPE.Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. 

Comodoro/MT, 1 de março de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de 

ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107577 Nr: 4293-96.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948/MT

 Vistos.

Considerando as razões do recurso de apelação e as contrarrazões 

apresentadas pelo Ministério Público, por analogia ao disposto no art. 485, 

§7º do Código de Processo Civil passo a analisar a possibilidade de 

retratação da decisão recorrida.

Verifico que de fato a contestação foi apresentada de forma tempestiva, 

uma vez que teve como marco inicial a realização da audiência de 

conciliação e não a juntada do mandado.

Dessa forma torno sem efeito a sentença prolatada nos autos.

Restituo os autos para o Ministério Público para que impugne a 

contestação apresentada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109745 Nr: 5211-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, ALVARO FABRICIO 

CAVALHEIRO DA SILVA, VIVIENE BARBOSA SILVA, JULYANA NATALLY 

TORQUATO EIRELI - ME, JULYANA NATALLY TORQUATO, LÚCIA 

CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 6217/B, LIGIMARI GUELSI - OAB:OAB/MT 12.582/O, 

ROMARIO DE LIMA SOUSA - OAB:18881/O, Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAIS - OAB:15.747, PRISCILA VANESSA WINGENBACH 

DA SILVA - OAB:16466

 Intimação: Vistos.

Conheço dos embargos de declaração de fls. 720, porém nego 

provimento. É da parte a responsabilidade pela juntada da peça no 

momento processual e da forma correta. O CPC é claro. Se a peça não for 

juntada no prazo legal o requerido será declarado revel. Nos autos a 

petição foi recusada, o que significa dizer que ela não foi apresentada no 

momento correto, assim sendo, nego provimento aos declaratórios.

Defiro o pedido de fls. 731 para que a Ordem dos Advogados do Brasil 

seja admitida no feito na condição de amicus curiae, vez que se 

encontram preenchidos os requisitos do artigo 138 do CPC.

 Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

Determino que sejam cadastrados nos autos os advogados Romário de 

Lima Sousa, OAB/MT 18.881/O, Claudia Alves Siqueira, OAB/MT 6.217/B e 

Ligimari Guelsi, OAB/MT 12.582/O, a fim de que sejam intimados 

conjuntamente, conforme solicitação de fls. 745.

 P. I.

 Comodoro/MT, 9 de fevereiro de 2018.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98620 Nr: 302-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES 

LTDA (MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE SAUER 

DE ARRUDA PINTO - OAB:102907

 Vistos.

Verifico que o presente feito se trata de um cumprimento de sentença em 

relação a verba sucumbencial, dessa forma a parte exequente não é a 

União e, portanto, não tem natureza de execução fiscal.

 Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra 

empresas falidas devem ser efetuados pelo juízo universal.

Dessa forma declaro extinto, sem resolução de mérito, o presente 

cumprimento de sentença.

Devendo os procuradores da União habilitar o crédito perante o juízo 

universal da falência.

Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35352 Nr: 49-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILLANO RESTAURANTE E LANCHONETE 

LTDA, ALDO FRANCISCO CANDIDO DA SILVA, WILSON CÃNDIDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa oficial, sendo que 

posteriormente tal edital será complementado pelo leiloeiro.Com base no 

Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão público para 

alienação dos bens penhorados, assim descritos resumidamente:DATA, 

HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO1ª) 16 de março de 2018, a 

partir das 13 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão 

presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato 

Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.2ª) 16 de 

março de 2018,  a  par t i r  das 14 horas,  pe lo  s i te 

www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e online constar, Rua 

Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br.DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)Com 

base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo os Leiloeiros CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta 

Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico 

Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a 

FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA 

leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013.Os Leiloeiros 

restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32125 Nr: 312-06.2010.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIZ ORTOLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSO DE ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37315 Nr: 2014-50.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & PEREIRA DE CARVALHO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Apense-se o feito conforme requerido em petição retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74828 Nr: 1079-68.2015.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRISNEIDE COELHO FONSECA (genitora) DANIEL 

ESTEVÃO COELHO DA SILVA (menor), ECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEVIR VALE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono nos 

termos do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, 

III, CPC.

 Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103799 Nr: 2570-42.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFQP, SQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cite-se o executado no endereço indicado pela parte autora, ref. 73.

Cumpra-se o despacho retro, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92720 Nr: 3267-97.2016.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGC, PEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Requisite-se informações acerca da missiva encaminhada.

Com o retorno da CP, vistas a parte autora para manifestação, no prazo 
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de 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96467 Nr: 5025-14.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOSE NUNES CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:MT - 1933

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista que sobreveio aos autos ofício informando que o 

recuperando encontra-se detido no Centro de Ressocialização Cone Sul 

em Vilhena/RO, visto que o executivo de pena deve acompanhar o 

recuperando, determino a remessa dos autos àquela Comarca, para que 

se apure o correto cumprimento da pena, bem como a unificação dos 

executivos de pena.

Cumpra-se.

Expeça-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95930 Nr: 4787-92.2016.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDC, AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Intime-se a parte requerente, para dar o regular andamento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94157 Nr: 3945-15.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDES ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido retro.

Intime-se o perito nomeado, para no prazo de 05 dias, juntar aos autos o 

laudo pericial.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem em 15 

dias.

Acaso não seja feita a juntada, voltem-me os autos conclusos.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76332 Nr: 1704-05.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

GERSON TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maisa Fidelis Gonçalves 

Pyramides - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido retro.

Cumpra-se conforme requerido, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 80442 Nr: 3362-64.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE LORRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada da liberação dos valores depositados 

judicialmente, bem como para que esclareça se dá integral quitação ao 

objeto da lide, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de anuência tácita ao 

adimplemento e extinção do processo pela satisfação da obrigação (art. 

924, II c/c 925).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104540 Nr: 2870-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C GUARDA, ALIMENTOS, FIXAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA 

ajuizada por JOSIANE DE AZEVEDO COSTA, em desfavor de JOÃO 

MARIA DE JESUS.

À ref. 11 consta termo de acordo firmado entre as partes.

O Ministério Público manifestou-se pela homologação do ajuste.

É o relatório necessário.

 Decido.

Depreende-se do termo de acordo acostado aos autos que as partes 

manifestaram o desejo de dissolverem a união estável, resolvendo a 

questão patrimonial, guarda e alimentos do filho.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, EXTINGO 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Novo CPC, 

para HOMOLOGAR o acordo ajustado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, dissolvendo a união estável estabelecida 

entre o casal.

Sem custas e honorários face a gratuidade da justiça.

 Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33565 Nr: 1751-52.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES SZULCZEWSKI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR AUGUSTO SOARES DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:MT/13.034, Linoir Lazzaretti Junior - 

OAB:13.666 MT, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB:12142, 

MAUREN LAZZARETTI - OAB:6.968

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se do decurso do prazo.

Nos termos de art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, vista ao 

Ministério Público para que apresente contrarrazões.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, NCPC).
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39603 Nr: 618-04.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de debito ajuizada por 

Manoel Dias de Souza em face de Banco Panamericano S/A, ambos 

qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo acerca do objeto dos presentes autos e 

requereram a homologação para os devidos fins.

É a síntese necessária.

Decido.

 Afiro a regularidade do acordo entabulado sendo as partes capazes e 

legítimas para tanto. As cláusulas do acordo encontram-se regulares e 

preenche os requisitos legais.

ISTO POSTO, HOMOLOGO o acordo de fls. 130/132 dos presentes autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Suspendo e determino o arquivamento provisório dos autos até integral 

cumprimento do acordo.

 Após, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no 

art. 487, inciso III do Código de Processo Civil.

 Honorários advocatícios conforme convencionado pelas partes no 

acordo.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73292 Nr: 436-13.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS, LSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono nos 

termos do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, 

III, CPC.

 Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38305 Nr: 3003-56.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENIO 

SIMONETI, PAULO CESAR FAVARO MOTTA, ADRIANA DE CASTRO 

MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HERRERA ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/SP 295.549, NAYARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:46074, NILMARA GIMENES NAVARRO - OAB:2288/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista tratar-se de um feito afeto à Meta 02/2017 do CNJ, nomeio 

como defensora dativa da parte requerida a Dra. Maila Suzamar da Rocha, 

OAB/MT 12.690, militante nesta Cidade e Comarca, a qual deverá ser 

intimada desta nomeação, conforme determinado em fl. 189.

Proceda-se a secretaria com as anotações necessárias para que as 

intimações sejam feitas em nome do patrono supracitado.

Após, intime-se a parte requerente para manifestar-se nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69664 Nr: 2760-10.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BEDUSQUE, PARTE NÃO 

IDENTIFICADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10.299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299, MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido retro.

Intime-se pessoalmente a parte autora conforme requerido.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66067 Nr: 4260-48.2013.811.0046

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLAA, MLADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cuida-se de ação proposta por Joana Lucia Alves Almeida e Miguel Lucio 

Alves de Assis, em desfavor de Elizete Brito Grapiuna, regularmente 

representados e qualificados.

Ressai nos autos que foi tentada a intimação da parte requerente, mas 

restou infrutífera ante a mudança de endereço.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a parte exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto o mesmo permaneceu inerte, mudando de endereço sem aviso 

prévio ao juízo.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Sem custas.

Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117620 Nr: 982-63.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR.Cite-se a parte requerida 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344 c/c art. 345 todos do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

(assinado eletronicamente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22020 Nr: 3009-39.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO YASSUHIRO MAMOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE DEUS PINTO MONTEIRO 

NETO - OAB:208.393/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, HELEN VANESSA RITT ZANCHIN - OAB:9656

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, para que efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 03 dias, conforme Decisão Judicial exarada nos autos na data: 

15/05/2017, fls.: 209.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115851 Nr: 266-36.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Thais de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de busca e apreensão formulado pela 

parte autora. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista 

que a autora reside em Comarca distante, sendo pouco provável seu 

comparecimento.Cite-se a requerida para apresentar resposta, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia.Expeça-se 

carta precatória à Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT visando 

realização de estudo psicossocial na residência da autora, pela Equipe 

Interdisciplinar do Juízo.Notifique-se a Equipe Interdisciplinar deste juízo 

para que realize estudo socioeconômico na residência da parte 

autora.Após, vistas ao MP.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74828 Nr: 1079-68.2015.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRISNEIDE COELHO FONSECA (genitora) DANIEL 

ESTEVÃO COELHO DA SILVA (menor), ECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEVIR VALE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref:60, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o patrono da parte autora para, no prazo de 05 dias, dar regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115406 Nr: 18-70.2018.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLARI VARASCHINI JUNIOR, CATIA APARECIDA 

VARASCHINI, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, JUAN EMANOEL VARESCHINI 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAYNE MARIA RUIZ - 

OAB:22706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão acostada aos autos de ref:05, impulsiono o 

presente autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar instrumento procuratório de seu mandatário, bem como 

comprovar a hipossuficiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117449 Nr: 928-97.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Compulsando os autos, verifico que a requerente contribuiu até a data de 

28/02/2018, não havendo qualquer indeferimento posterior por parte do 

INSS.

Nessa senda, tenho que é imprescindível para análise da tutela pleiteada, 

a emenda da inicial para que carreie indeferimento atualizado do peido vez 

que o ultimo deste data dos idos de 2016, consoante documentação 

encartada aos autos.

 Intime-se a patrona da parte autora para emendar a inicial, no prazo de 05 

(cinco) dias nos termos do artigo 321, do CPC, sob pena de incorrer nos 

parágrafo único, do mesmo dispositivo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38358 Nr: 3056-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, 

considerando o decurso do prazo de suspensão dos autos, abro vistas 

destes autos ao Autor, para manifestação.

Núbia Rodrigues de Oliveira

Téc. Judiciário

Matr. 34937

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104591 Nr: 2899-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 17, impulsiono o presente autos a fim 

de intimar a parte Autora para, no prazo de 15 dias, retificar o polo 

passivo fazendo constar apenas a genitora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38449 Nr: 3148-15.2011.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA GIOMILA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPELETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, TEREZINHA CAPELETTI, CLOVIS LUIZ CAPELETTI, POLIANA 

MIKEJEVS CALÇA LORGA, PARTE NÃO IDENTIFICADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BALLIN - OAB:5568, 

JOSEMÁRIO SECCO - OAB:724/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento, e 

posterior comprovação nos autos, do valor da diligência a ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça, conforme Decisão retro, a saber: Nova avaliação 

dos lotes urbanos, descritos na petição inicial, devido ao transcurso de 

tempo entre a 1ª avaliação. Segue em anexo a tabela de valores da sala 

dos Oficiais de Justiça.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95668 Nr: 4666-64.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASCHINGTON PEREIRA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito para intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

da nova data da pericia redesignada para o dia 23/03/2018 as 14:20 h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67718 Nr: 1273-05.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ROSA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por tudo que dos autos consta nos termos do art. 487, 

inciso I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de benefício 

assistencial formulado pela parte autora. DETERMINO que seja efetuada a 

intimação do causídico da requerente via diário da justiça eletrônico – DJE, 

para que apresente procuração assinada a rogo e subscrita por duas 

testemunhas ou procuração pública em 15 (quinze) dias. Condeno a parte 

autora em custas e honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado 

da causa, contudo sendo a autora beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, impositiva a suspensão de sua exigibilidade. DESNECESSÁRIO o 

pagamento de honorários periciais no caso em testilha, considerando que 

a perícia médica foi realizada por instituição pública. Sentença não sujeita 

a reexame necessário. Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

remeta-se os autos a CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO e 

após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se (art. 317, § 4º, C.N.G.C/MT - Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI). Intimem-se.Cumpra-se. Comodoro-MT, 14 de dezembro de 

2017.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92265 Nr: 3085-14.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORANI LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito para intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

da nova data pericia redesignada para o dia 23/03/2018 as 13:20 h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97913 Nr: 5689-45.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA OLINDINO SANT’ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito para intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

da nova data pericia redesignada para o dia 23/03/2018 as 14:00 h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115199 Nr: 7473-23.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Compulsando os autos, verifico que a inicial deve ser emendada.

Quem detém a legitimidade para figurar no polo passivo da ação que 

busca a guarda do menor são seus genitores.

 Intime-se a patrona da parte autora para emendar a inicial, no prazo de 05 

(cinco) dias nos termos do artigo 321, do CPC, sob pena de incorrer nos 

parágrafo único, do mesmo dispositivo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36340 Nr: 1037-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER CARLOS PEREIRA, CELITO MENEGAT, 

ILDENIR PEREIRA FILHO, SANDRA MARA PEREIRA, IOLENE PEREIRA 

MENEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 645 de 1163



 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 05 (Cinco)dias, proceda 

com o devido andamento do feito.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112235 Nr: 6260-79.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI AQUINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE JUNTE NOS 

AUTOS O COMPROVANTE DE DILIGÊCIA REF: 16. (CERTIDÃO DO 

OFICIAL).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112867 Nr: 6459-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a expedição da Carta Precatória de ref: 25, conforme 

requerido em manifestação de ref:23, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar a parte requerente para recolher as custas para o envio ou retirar 

a missiva no Cartório, providenciando a sua distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111792 Nr: 6047-73.2017.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - 

OAB:7.300-B

 Tendo em vista a decisão de ref:47, sendo que até a presente data a 

parte requerida não fora intimada acerca de tal decisão, impulsiono o 

presente autos a fim de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, para que tenha ciência da decisão proferida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114955 Nr: 7367-61.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1. J C R PIOVEZAN AREAIS ME , JULIO CESAR 

RIGO PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

10,50

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29857 Nr: 894-40.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKE & SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Ante o exposto, EXPEÇA-SE mandado de livre penhora para a 

consecução do objetivo da satisfação do credito exequendo.Deverá 

quando do cumprimento o senhor meirinho observar o rol de bens 

impenhoráveis, bem como efetuar a avaliação do bem, se ausente 

avaliador oficial na comarca e após, proceda-se com a intimação do 

executado acerca da penhora realizada.Em havendo penhora de bem 

imóvel, intime-se o cônjuge. Procedida à penhora, intime-se a autarquia 

federal, SEM NECESSIDADE de remessa dos autos por não tratar-se de 

quaisquer das hipóteses previstas no art. 412, §5º, I, CNGC/MT para 

manifestar-se se tem interesse na remoção do bem se móvel no prazo de 

15 (quinze) dias. Para tanto, expeça carta de intimação, encaminhando-se, 

na oportunidade, apenas a fotocopia do presente despacho com fulcro no 

art. 412, §5º, II e §6º todos da CNGC/MT.Não havendo bens apssiveis de 

penhora, certifique-se e intime-se a autarquia federal, SEM NECESSIDADE 

de remessa dos autos por não tratar-se de quaisquer das hipóteses 

previstas no art. 412, §5º, I, CNGC/MT para manifestar-se se tem interesse 

na remoção do bem se móvel no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto, 

expeça carta de intimação, encaminhando-se, na oportunidade, apenas a 

fotocopia do presente despacho com fulcro no art. 412, §5º, II e §6º todos 

da CNGC/MT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28981 Nr: 2892-77.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO LUIZ ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, ARTHUR MULLER COUTINHO - OAB:10889/MT, BISNEA 

CRISTINA SILVA - OAB:16208OAB/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT, ELIANE MENDES M. AFFI - OAB:9022/MT, GUILHERME 

DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO 

GROSSO (SICREDI) em face de ALVARO LUIZ ORTOLAN, ambos 

qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo acerca do objeto dos presentes autos e 

requereram a homologação para os devidos fins.

É a síntese necessária.

Decido.

 Afiro a regularidade do acordo entabulado sendo as partes capazes e 

legítimas para tanto. As cláusulas do acordo encontram-se regulares e 

preenche os requisitos legais.

ISTO POSTO, HOMOLOGO o acordo de fls. 190/196 dos presentes autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Suspendo e determino o arquivamento provisório dos autos até integral 

cumprimento do acordo.

 Após, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no 

art. 487, inciso III do Código de Processo Civil.

 Honorários advocatícios conforme convencionado pelas partes no item 

10, fl.193.

 Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo.
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Após, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30309 Nr: 1324-89.2009.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORI REBINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Considerando a certidão de fl. 162, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81338 Nr: 3638-95.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDINHÃO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoni Ebarle Contreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da decisão proferida em 01/02/2017, fica a parte embargante 

intimada a juntar a portaria que determinou a suspensão do expediente 

forense, nos dias 29/10/2015 a 04/11/2015, para efeitos de certificação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71266 Nr: 3595-95.2014.811.0046

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO FANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se a Serventia quanto o trânsito em julgado do Acórdão, 

oficiando se necessário, à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Certificado o trânsito em julgado, translade-se cópia do Acórdão aos autos 

principais (Cód. 71264), após, arquive-se o feito com as baixas e cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116089 Nr: 367-73.2018.811.0046

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIANE ZONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23952/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Sob pena de indeferimento, intime-se a parte autora, para juntar aos autos 

comprovantes de rendimentos financeiros, no prazo de 15 (quinze dias), 

para fins de comprovação da hipossuficiência alegada a pedido de 

gratuidade da justiça, uma vez que apenas a declaração firmada não é 

suficiente para concessão de referido pleito.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71265 Nr: 3594-13.2014.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO FANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se a Serventia quanto o trânsito em julgado do Acórdão, 

oficiando se necessário, à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Certificado o trânsito em julgado, translade-se cópia do Acórdão aos autos 

principais (Cód. 71264), após, arquive-se o feito com as baixas e cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40069 Nr: 1086-65.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Fica a parte interessada intimada a manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31662 Nr: 2683-74.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR LANDGRAF JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRELÉTRICA COMODORO LTDA, CARLOS 

FERNANDO MARCHI, CARLOS SIMARELLI, ODILA APARECIDA WAITTZ 

SIMARELLI, ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR, ESPÓLIO DE CARLOS 

ROBERTO MARTIMBIANCO, ESPÓLIO DE VALDIR MASUTTI, CLAÍDES 

LAZARETTI MASUTTI, CARLA CHRISTINA WAITZ SIMARELLI, CARLOS 

SIMARELLI JUNIOR, RENAN SIMARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ALFREDO CANDIDO - 

OAB:89904, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SIMARELLI MARCHI 

DONADEL - OAB:300207, CARLA CHRISTINA WAITTZ SIMARELLI - 

OAB:SP/129426, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, FELIPE ZORZAN 

ALVES - OAB:182184/SP, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, 

LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, RODRIGO SEMPIO 

FARIA - OAB:8.078, Rodrigo Sêmpio Faria - OAB:8078

 (...).No mais, quanto aos quesitos complementares, tenho que 

devidamente esclarecidos pelo perito judicial, fls. 557/580, o qual 

apresentou resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, de 

acordo com os dados disponíveis, não restando qualquer elemento que 

desqualifique os argumentos trazidos pelo expert, razão pela qual, 

HOMOLOGO a perícia realizada, fls. 391/427.Expeça-se alvará para 

levantamento dos honorários periciais depositados pelo autor (fls. 

368/369) em favor do perito.Indefiro o pedido de fls. 552/554, pois os 

valores depositados às fls. 296/297 retratam garantia do juízo, que só 
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serão liberados por ocasião da sentença, quando resolvido o mérito.Uma 

vez deferida a prova testemunhal, fls. 301/302, DESIGNO o dia 11 de abril 

de 2018 às 14:00 h para realização de audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se pessoalmente os requerentes para prestar 

depoimento pessoal, constando no mandado que se presumirão 

confessados os fatos contra eles alegados, caso não compareçam, ou 

comparecendo se recusem a depor (CPC, Art. 385, § 1º).Quanto à 

intimação das testemunhas, obedeça-se a nova sistemática no art. 455 do 

CPC, devendo as partes aportarem o respectivo rol, se ainda não presente 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.Intimem-se.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71264 Nr: 3593-28.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO FANK, MARCO ANTONIO 

MATTANA SEBBEN, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, NINO OSORIO ROLIM MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se a Serventia quanto o trânsito em julgado do Acórdão, 

oficiando se necessário, à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Certificado o trânsito em julgado, translade-se cópia do Acórdão aos autos 

principais (Cód. 71264), após, arquive-se o feito com as baixas e cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38131 Nr: 2829-47.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIO VALENTIM BARRACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 Código 38131

Vistos em correição.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido por Arruda 

Alvim, Aragão, Lins & Sato – Advocacia e Consultoria jurídica advogando 

em causa própria em face de Valério Valentim Barrachini todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Transitada em julgado a sentença prolatada nos autos, requereu o 

exequente o cumprimento do mandado judicial.

É o relato do necessário.

 1) Cientifique as partes acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior;

 2) Retifique-se o sistema Apolo e a capa dos autos, fazendo registrar que 

o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC;

 3) Após, intimem-se o devedor, consoante preconiza §2º, II, do art. 513, 

CPC, que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento 

do débito, em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa incidirá sobre o restante.

 4) Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 5) Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a 

parte exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias;

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39103 Nr: 118-35.2012.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SIMIONATTO, OSVALDO SIMIONATTO, 

IRIA TEREZINHA SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - OAB:MT 

3.008-A, Rosângela Passadore - OAB:6084/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos às fls. 93/96 para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Honorários advocatícios e 

despesas processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência 

deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC]. Cadastre os novos 

advogados das partes no sistema Apolo fls. 59 e ss e fls. 89 se houver e, 

caso já não o tenha feito. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se (art. 317, § 4º, 

C.N.G.C/MT - Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI). Intimem-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38340 Nr: 3038-16.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO, ADEMIR ROSTIROLLA, 

IVONETE MARIA COCCO, ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA, 

MARGARETH MARIA COCCO, SAULO LUIZ COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Código: 38340

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial interposta por Banco 

do Brasil S/A em face de Celso Mária Cocco e outros todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Citados da presente demanda, os executados (Ademir e Eronildes) 

apresentaram exceção de pré-executividade a qual não foi acolhida pelo 

magistrado que me antecedeu.

 É o relato do necessário.

 1) Cadastre o advogado dos executados (Ademir e Eronildes) que consta 

nos autos no sistema Apolo, caso já não o tenha feito;

 2) Cadastre o novo advogado do exequente, no sistema Apolo, caso já 

não o tenha feito;

 3) Vislumbro que se encontra arrestado nos autos, bem imóvel, para 

tanto, intime-se a (o) exequente para tomar as providências pertinentes 

tendo em vista o que dispõe o art. 799, I e IX c/c art. 804 ambos do CPC;

 4) Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o fim de apresentar o 

endereço atualizado dos demais executados;

Após, conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38022 Nr: 2720-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Código 38022

Vistos em correição.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado por Rodrigo 

Moura Vargas advogando em causa própria em face Banco do Brasil S/A 

todos devidamente qualificados.

 Exarada sentença de mérito nos autos e transitada em julgado, vieram-me 

os autos conclusos para correição.

É o relato do necessário.

 Proceda a serventia da seguinte forma:

 1) SOLICITE o (a) Gestor (a) judicial ao servidor que incumbia tal mister a 

época, para que aponhe sua assinatura na certidão de fls. 91, 92 e 93;

 2) Retifique-se a capa dos autos e sistema Apolo, fazendo registrar que o 

feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC;

 3) Intime-se o exequente Rodrigo Moura Vargas, advogando em causa 

própria, para manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias acerca do 

requerimento apresentado nos autos, mediante publicação no diário da 

justiça eletrônico;

 4) Intime-se o exequente Banco do Brasil S/A, por meio de seu advogado 

constituído, para manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias e, 

caso queira, apresente peça de cumprimento de sentença em face do 

executado Luiz Antonio Pinzon Zamo;

 5) Exclua da capa dos autos e sistema Apolo os advogados do 

executado, tendo em vista a documentação apresentada nos autos às fls. 

89/90.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40604 Nr: 1618-39.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBC - TRANSPORTE BRASIL CENTRAL LTDA ME, KATIA 

COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Diante da inércia da requerente acerca do cálculo apresentado pelo Banco 

para fins de liquidação de sentença, HOMOLOGO o cálculo de fl. 330.

Defiro o levantamento dos valores depositados à fl. 321vº, conforme 

requerido à fl. 334, pois trata-se de pagamento de honorários de 

sucumbência, devidos ao advogado da parte.

Assim, considerando a adimplência do Banco, com fundamento no art. 

794, I e 795, ambos do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA, por 

sentença, a execução da sentença proposta por Katia Costa Teodoro, 

remanescendo o trâmite do feito com relação ao Banco e a parte 

requerente.

Intime-se o Banco exequente, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no 

feito requerendo o que entender cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25717 Nr: 3129-48.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN ELBANK MACHADO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Vistos em correição.

Visando atingir a prestação jurisdicional, defiro a expedição de ofício ao 

INSS para que informe se há noticia do falecimento do apenado.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-93.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO ALCARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo n. 1000231-93.2017.8.11.0046 Certifico que , em tendo em vista 

que não ficou consignado no termo de audiencia o prazo para a 

impugnação, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos para intimar a reclamante 

para, querendo, impugnar a contestação no prazo de cinco dias. 

COMODORO, 21 de fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-09.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ONIRIA FLORES MESQUITA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010188-09.2011.8.11.0046 REQUERENTE: ONIRIA FLORES MESQUITA DE 

FREITAS REQUERIDO: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Intimem-se as partes acerca da baixa dos autos, para 

querendo, se manifestarem em 05 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e arquive-se o feito com as baixas e cautelas 

de estilo. Havendo petição, voltem-me os autos conclusos para análise. 

Às providências. Comodoro/MT, 23 de fevereiro de 2017. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-09.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ONIRIA FLORES MESQUITA DE FREITAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010188-09.2011.8.11.0046 REQUERENTE: ONIRIA FLORES MESQUITA DE 

FREITAS REQUERIDO: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Intimem-se as partes acerca da baixa dos autos, para 

querendo, se manifestarem em 05 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e arquive-se o feito com as baixas e cautelas 

de estilo. Havendo petição, voltem-me os autos conclusos para análise. 

Às providências. Comodoro/MT, 23 de fevereiro de 2017. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-65.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010279-65.2012.8.11.0046 REQUERENTE: JAIR JOSE TEODORO 

REQUERIDO: OI S.A VISTOS EM CORREIÇÃO. Intimem-se as partes acerca 

da baixa dos autos, para querendo, se manifestarem em 05 dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e arquive-se o feito com as baixas e 

cautelas de estilo. Às providências. Comodoro/MT, 23 de fevereiro de 

2017. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-65.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010279-65.2012.8.11.0046 REQUERENTE: JAIR JOSE TEODORO 

REQUERIDO: OI S.A VISTOS EM CORREIÇÃO. Intimem-se as partes acerca 

da baixa dos autos, para querendo, se manifestarem em 05 dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e arquive-se o feito com as baixas e 

cautelas de estilo. Às providências. Comodoro/MT, 23 de fevereiro de 

2017. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-53.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDACI PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010025-53.2016.8.11.0046 REQUERENTE: EDACI PEREIRA DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS EM CORREIÇÃO. Intimem-se as partes 

acerca da baixa dos autos, para querendo, se manifestarem em 05 dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e arquive-se o feito com as baixas e 

cautelas de estilo. Às providências. Comodoro/MT, 23 de fevereiro de 

2017. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-53.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDACI PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010025-53.2016.8.11.0046 REQUERENTE: EDACI PEREIRA DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS EM CORREIÇÃO. Intimem-se as partes 

acerca da baixa dos autos, para querendo, se manifestarem em 05 dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e arquive-se o feito com as baixas e 

cautelas de estilo. Às providências. Comodoro/MT, 23 de fevereiro de 

2017. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-55.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8009999-55.2016.8.11.0046 REQUERENTE: OSMAR LUIZ PRETTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO. Intimem-se as partes 

acerca da baixa dos autos, para querendo, se manifestarem em 05 dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e arquive-se o feito com as baixas e 

cautelas de estilo. Às providências. Comodoro/MT, 23 de fevereiro de 

2017. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-55.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8009999-55.2016.8.11.0046 REQUERENTE: OSMAR LUIZ PRETTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO. Intimem-se as partes 

acerca da baixa dos autos, para querendo, se manifestarem em 05 dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e arquive-se o feito com as baixas e 

cautelas de estilo. Às providências. Comodoro/MT, 23 de fevereiro de 

2017. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-40.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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AMIR AGOSTINHO SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

1000047-40.2017.8.11.0046 Certifico que. a reclamnte apresentou novo 

endereço da reclamada, conforme segue: RUA DOS LIMOEIROS, S/NR 

(KITNETES ATRÁS DA MOTOS E BYKES, BAIRRO NOVA VACARIA, 

COMODORO - MT- CEP: 78310-000. Assim sendo, por determinação do 

MM Juiz de Direito Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono 

os autos com a finalidade de redesignar audiencia de conciliação a saber: 

02/05/2018 as 09h00. COMODORO, 1 de março de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81704 Nr: 3836-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Certifico que, nesta data, entreguei dois CD'S de audiencia realizada no 

dia 21/02/2017 e 12/12/2017, á Promotoria Pública de Comodoro, na 

pessoa do Servidor Vinicius Duarte Pinto - matricula 

...................................., conforme recebimento abaixo.

Lucieni Rezende Garcia Borges/Gestora Jucidiária

_______________________________________

Vinicius Duarte Pinto

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85869 Nr: 5095-42.2016.811.0010

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE ARAÚJO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ IVO DAS NEVES, LEONINA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 R/H.

VISTOS.

Considerando que os autos encontravam-se em carga para o Ministério 

Público, devolvo o prazo ao requerente para, querendo, apresentar 

recurso, que se dará a partir da intimação desta decisão via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 95737 Nr: 4079-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO JOÃO GIACOMELLI, MARIA 

FAGANELLO GIACOMELLI, MARIANE GIACOMELLI, ROBERTO RIBEIRO E 

SILVA, ANGELA DE FÁTIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, Sebastião Monteiro da Costa Junior - 

OAB:7187 OAB/MT

 Vistos etc.1 - CITE-SE o executado, com os benefícios do art. 212, § 2º, 

do CPC para, no prazo de 3 dias contados da citação, efetuar o 

pagamento da dívida, mais custas/despesas processuais e honorários 

advocatícios no patamar de 5% do valor da dívida (art. 827, §1º. do CPC), 

de acordo com o artigo 829 do Código de Processo Civil. 2 - Em caso de 

não pagamento integral da dívida, no prazo de 3 dias, os honorários 

advocatícios ficam arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, na forma 

do artigo 827 do CPC. 3 - O executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá, no prazo de 15 dias, opor-se à execução por 

meio de embargos, na forma do artigo 914 e seguintes do CPC.4 - Não 

efetuado o pagamento da dívida pelo executado, o OFICIAL DE JUSTIÇA 

PROCEDERÁ de imediato à PENHORA DE BENS, de acordo com a ordem de 

preferência descrita no artigo 835 do CPC, e a sua AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de penhora 

bens imóveis ou direito real sobre imóvel, também deverá ser intimado o 

cônjuge do executado (art. 842 do CPC). 5 - Na execução de crédito com 

garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a 

coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da 

penhora (art. 635, § 3º, do CPC), inclusive seu cônjuge, se for o caso.6 - 

Não encontrado o devedor, efetue o Sr. Oficial de Justiça o arresto de 

bens do devedor suficientes para o pagamento do débito (art. 830 do 

CPC), sendo que nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá procurar o devedor por 2 vezes em dias distintos 

e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1º, do CPC). 

Citado e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independente de termo (art. 830, § 3º, do CPC).7 – Não 

encontrado o executado, INTIME-SE o

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101029 Nr: 6659-22.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIEL PEREIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARCELO NUNES ARAKAKI - OAB:292271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do Art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

Diploma Processual Civil.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Desde já, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do Art. 98 do NCPC.

Atenta ao teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em 

consta orientação dos Procuradores Federais pela não realização de 

acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de 

locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao 

grande número de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, 

por remessa postal, com a faculdade do Art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 11 de setembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4902 Nr: 520-84.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRENDIMENTOS AGRÍCOLA E PECUÁRIA 

SANTA ROSA LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Vistos etc.Defiro o pedido de fl.383 para determinar a expedição de 

mandado de penhora e avaliação dos imóveis descritos nas matrículas 

anexadas às fls. 384/393. Os atos de constrição serão averbados 

separadamente na matrícula do imóvel, com a identificação do executado, 

do valor do crédito e do objeto sobre o qual recai o gravame, de modo a 

assegurar a publicidade da responsabilidade patrimonial do executado 

pela dívida e pela obrigação que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do 

CPC).Tratando-se de imóveis hipotecados, a lei é clara ao exigir a 

anuência do credor hipotecário, conforme dispõe o artigo 799, I do 

CPC:“Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:I - requerer a intimação do 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora 

recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação 

fiduciária;”Ainda, conforme o artigo 804 do mesmo diploma legal a 

alienação não será eficaz em relação ao credor hipotecário não 

intimado.Dessa forma, determino que o banco autor providencie a 

intimação dos credores hipotecários dos imóveis relacionados em seu 

petitório de fl.383.Após, intime-se o executado, bem como o cônjuge 

deste, se houver, para apresentar eventual impugnação ao auto de 

penhora e avaliação, no prazo de 10 (dias), nos termos dos artigos 841 e 

842 do CPC.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.Ato contínuo, após a 

providência a ser tomada pela exequente (art. 844, do CPC), com relação 

à averbação da penhora no registro competente, procedam-se às 

avaliações, intimando-se as partes envolvidas no litígio.De outro norte, 

acerca do pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial (fls. 

381/382), indefiro o pleito, cabendo à exequente trazer aos autos o 

cálculo atualizado do débito.Após, retornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 19 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88162 Nr: 459-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TXDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WD, RFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que esta Magistrada irá participar do “Programa de Pós 

Graduação – MBA” nos dias 09 e 10 de março, em Cuiabá/MT, redesigno a 

audiência para o dia 22 de março de 2018, às 17h00min.

Determino, ainda, a retirada dos autos da pauta de audiência do dia 

08/03/2018.

 Ciência à DPE e ao MPE.

Façam-se todas as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53482 Nr: 2025-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCDC, CEDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido pugnado à fl.82.

Assim, oficie-se a Caixa Econômica Federal solicitando que informe a este 

juízo se há saldo de valores de FGTS em nome do executado.

Defiro também que, havendo saldo, seja realizada a penhora de valores 

existentes na conta vinculada do FGTS em nome do executado até o 

montante do débito em execução, devendo para tanto, ser oficiado à Caixa 

Econômica Federal para cumprimento da medida, devendo, por 

conseguinte, o montante ser transferido para a conta única, 

comprovando-se nos autos o cumprimento desta determinação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, após a intimação.

Após, intime-se a parte devedora para, querendo, opor embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 915 do CPC, sendo que, 

em caso de inércia, prosseguir-se-á com os demais atos expropriatórios.

Restando infrutífera a penhora, ou sendo ela insuficiente para saldar o 

débito, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106077 Nr: 9149-17.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MB, JLRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, c/c 

partilha, regulamentação de guarda, pensão alimentícia e visita, aviado por 

Mailson Bohn e Jheynifer Luana Rodrigues Pereira, proposta conjunta e 

consensualmente, cuja homologação requereram nos termos acordados.

 Com a inicial vieram documentos.

Instado a manifestar-se, a Promotora de Justiça com atribuições nesta 

Comarca manifestou-se favorável a homologação do acordo.

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste nos termos expostos.

Desta feita, o reconhecimento da união estável, bem como sua dissolução 

e a homologação do acordo inerente à guarda, alimentos, direito de visitas 

e divisão de bens, é medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Via de consequência, reconheço a relação havida entre por Mailson Bohn 

e Jheynifer Luana Rodrigues Pereira, e desde já, decreto a dissolução da 

união estável havida entre eles.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Isentos de custas processuais por serem pobres na forma do art. 98, do 

NCPC.

Expeça-se o termo de guarda da criança em favor de sua genitora.

 Após, arquivem-se os autos, com baixa nos registros.

Ainda, dispensada a intimação das partes e de seus patronos, conforme 
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disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914, verbis: "Art. 914. A 

sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos".

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência ao MPE.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93968 Nr: 26947-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJPM, FM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleice Hellen Costa Leite - 

OAB:9.745 - MT, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, convertendo em definitiva a liminar 

concedida, para fim de deferir a guarda unilateral, com fundamento no art. 

33, § 1º, da Lei nº 8.069/90, do menor VINICIUS JOÃO PEREIRA MARIOTTI 

ao requerente FLARIS MARIOTTI, sem prejuízo ao direito de visitas da 

genitora, bem como para exonerar o requerente da obrigação de prestar 

alimentos ao seu filho VINICIUS JOÃO PEREIRA MARIOTTI, na forma 

anteriormente pactuada.Via de consequência, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, com o fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Expeça-se o competente Termo de Compromisso de 

Guarda e Responsabilidade, salientando-se que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente estabelece que a guarda é instituto precário, podendo ser 

revogada a qualquer tempo, conforme a alteração das circunstâncias de 

fato.Ciência ao MPE. Após, o trânsito e julgado, arquivem-se com as 

baixas e comunicações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências.Jaciara/MT, 26 de fevereiro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109023 Nr: 731-56.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LOURENÇO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....Pois bem. Não vislumbro os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de modo que a documentação juntada à exordial deixa de 

evidenciar, num primeiro momento, o devido pagamento da parcela, 

conforme narrado pelo autor, vez que as anotações manuscritas no papel 

não são servem para afirmar o alegado adimplemento do requerente.Desta 

forma, INDEFIRO, neste momento processual, o pedido de concessão da 

tutela de urgência antecipada.II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

Art. 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 

334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.Defiro os benefícios da 

justiça gratuita.Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de 

audiência conciliatória.Cite-se a ré para que compareça à audiência 

designada, acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, havendo de ser observado, se for o caso, o inciso II e o §1º 

do Art. 335, ambos do CPC.Havendo desinteresse pela ré na realização da 

audiência, deverão peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC, §6º do Art. 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou da ré à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do Art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (Art. 344 do CPC).Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Jaciara/MT, 22 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 109011 Nr: 726-34.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR JOSÉ FERREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, SILVANA PACHECO 

LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 152267 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 08/05/2018 às 15h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 88376 Nr: 591-56.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87607 Nr: 90-05.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108663 Nr: 548-85.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBC, LBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco José Alves - 

OAB:169.866 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110004 Nr: 1181-96.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAS, SAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PARANÁ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109230 Nr: 807-80.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECMZ, IMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88377 Nr: 592-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 109900 Nr: 1132-55.2018.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JORGE DIZERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 152284 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 08/05/2018 às 15h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49125 Nr: 841-65.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSSE BRASIL 1 COMÉRCIO LTDA (COSSE 

COUTURE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24168 Nr: 348-30.2008.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDOS, SDOS, DDOS, CHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 15927 Nr: 404-68.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCLERION ANTONIO BARUFFI, ROGÉRIO 

FRANCISCO BARUFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:8645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:6.526-B, 

Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10.271 - MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

atualizando o débito e eventuais multas, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30405 Nr: 2689-92.2009.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58809 Nr: 2675-35.2014.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JOSÉ SCATOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52412 Nr: 993-79.2013.811.0010

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS, NJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Liminar proposta por 

CARLOS ANTONIO DA SILVA em face de NELSON JOSÉ DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos, fls.05/17.

Manifestação do Ministério Público favorável ao pedido de liminar da parte 

autora às fls.20/21.

Às fls. 22, fora recebida a inicial e deferido pedido de liminar nomeando o 

Requerente como curador especial provisório do Requerido, bem como 

fora deferida a assistência judiciária gratuita.

Designada audiência para interrogatório e nomeado perito em fl.25.

Realizada a audiência, foi interrogado o interditando, conforme termo de 

fls.31/33.

Adveio o laudo psicológico constatando que o interditando está internado 

no Lar Cristão no munícipio de Rondonópolis, fls.64.

Instados a se manifestarem, a DPE e o MPE, pugnaram pela extinção do 

processo sem julgamento de mérito, diante da ausência de interesse 

processual, fls.67v/68.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Ante a ausência de interesse da autora no prosseguimento do feito, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e, sem maiores 

delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e ainda, após o 

trânsito em julgado, determino arquivamento do presente feito, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Ciência à DPE e ao MPE.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58458 Nr: 2407-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JÚNIOR SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA - OAB:4.246/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte requerida, para no prazo legal, se manifestar sobre o pedido de 

desistência retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108957 Nr: 696-96.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE MATHEUS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada, para determinar que a requerida suspenda da 

cobrança da fatura referente ao mês de 09/2017 da unidade consumidora 

6/120132-6, no valor de R$ 1.520,55 (mil quinhentos e vinte reais e 

cinquenta e cinco centavos) com vencimento para 30/11/2017, bem como, 

se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes referente ao débito discutido nestes autos, até ulterior 

decisão de mérito.Para o caso de descumprimento da decisão fixo multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais) (artigo 297, CPC).De se destacar que não 

se trata de medida irreversível e, após o contraditório, se modificado o 

panorama atual, a tutela provisória de urgência poderá ser revogada (§3º, 

artigo 300, CPC).II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial e sua 

emenda.Defiro os benefícios da justiça gratuita.Remetam-se os autos ao 

CEJUSC para designação de audiência conciliatória.Cite-se o réu, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, havendo de ser observado, se for o caso, o 

inciso II e o § 1º do artigo 335, ambos do CPC.Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverão peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §6º do artigo 334). ... 

Jaciara/MT, 26 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95506 Nr: 3978-79.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO REGONATO - 

OAB:134.903/SP, MARIA GILCE ROMUALDO REGONATO - 

OAB:78.810/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO ALVES DA SILVA - 

OAB:255.254/SP
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 Ante o exposto, DECLINO da competência para processar e julgar a lide e, 

em consequência, ordeno a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

Cajuru/SP, a fim de facilitar o acesso à Justiça do menor LUIZ MIGUEL 

TENÓRIO DA SILVA.Após, as baixas necessárias.Intimem-se.Ciência ao 

MPE. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 26 de fevereiro de 2018. Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110029 Nr: 1189-73.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ROSA DE SOUZA, JOSÉ LUIZ ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO COMUNINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA proposta por NEUZA ROSA DE SOUZA em favor de JOSE 

LUIZ ZANONI contra o ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados 

na peça de ingresso.

Conforme art. 2º da Lei nº 12.153/09, ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, tal competência, segundo prevê 

o §4º, do Art. 2°, da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o 

Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, tratando-se de competência absoluta, como acima já mencionado, 

passível de ser declarada de ofício pelo Juiz.

Portanto, considerando que a presente ação foi proposta em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, tem-se que a competência para o seu 

processamento é do Juizado da Fazenda Pública de Jaciara.

Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a 

presente demanda, determinando a remessa destes autos ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Jaciara.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 26 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95559 Nr: 4007-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCB, LCTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO ALVES DA SILVA - 

OAB:255.254/SP, SÔNIA DA GRAÇA CORREA DE CARVALHO - 

OAB:57.711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLINO da competência para processar e julgar a lide e, 

em consequência, após a juntada dos documentos requisitados, ordeno a 

remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Cajuru/SP, a fim de facilitar o 

acompanhamento do caso, fazendo constar nossas homenagens.Após, 

as baixas necessárias.Intimem-se.Ciência ao MPE. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 26 de fevereiro de 2018. Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51879 Nr: 441-17.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24460 Nr: 674-87.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERUSA CHAGAS LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCESCO 

CALHEIROS DE LIMA - OAB:M-1585108

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45271 Nr: 129-12.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, AUTO 

MAYRA LTDA, SAGA PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz da Silva Pereira - 

OAB:36.921 - GO, Celso de Faria Monteiro - OAB:17298-A/MT, Edson 

Ritter - OAB:15.465 - MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, 

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA - OAB:36080, Ruy Augusto Rocha - 

OAB:21.476 - MT, Selma Fernandes da Cunha - OAB:15.600 - MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar as partes contrárias, para no prazo legal, 

apresentarem contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26516 Nr: 3132-77.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - 

OAB:12.350/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte requerida, para no prazo legal, se manifestar sobre o pedido de 

desistência do autor retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34144 Nr: 1701-37.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO PETRÚCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109804 Nr: 1086-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO PSF 6

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.É de ver que a autora apresenta pedido de reconsideração ao 

argumento de que a autoridade administrativa não lhe entregou qualquer 

documento que declarasse a recusa do fornecimento do prontuário 

médico reivindicado.Apesar da tentativa da impetrante em ver 

reconsiderada a decisão que indeferiu a inicial, julgando extinto o 

processo, ao argumento de que não recebeu qualquer recibo ou outro 

documento da autoridade administrativa para que comprovasse a recusa, 

não é cabível nesta ação que seja oportunizada à parte coagida a dilação 

probatória, pois a recusa ao fornecimento das informações reivindicadas 

é considerada intrínseca e prévia à propositura da demanda.É o 

entendimento jurisprudencial do E. STJ...Ademais, a lei 9.507/97 é clara ao 

dispor em seus artigos 7º e 8º as hipóteses de concessão de habeas 

data e os documentos de instrução da exordial, estes que, ausentes, 

conduzirão ao indeferimento da inicial.Nada obstante, o pedido de 

reconsideração é expediente utilizado pelas partes e que não encontra 

amparo na Lei, nem interrompe o prazo do recurso adequado.Desta feita, 

indefiro o pedido, mantendo incólume o teor da sentença lançada à Ref.04, 

devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão, remetendo-se os 

autos ao arquivo.Intimem-se.Às providências. Jaciara/MT, 26 de fevereiro 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47282 Nr: 2422-52.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE BATERIAS DELTA LTDA, EUCLIDES 

TARTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131436/RJ, Mônica Cristina Felizardo Vasconcelos - 

OAB:13.237-B

 Vistos etc.

De plano, pelos motivos a seguir expostos, indefiro o pedido da executada 

pela prorrogação da suspensão do processo.

Ocorre que a nova decisão proferida pela 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos 0203711-65.2016.8.19.0001, 

acostada às fls. 258/260, ao determinar a nova suspensão do feito 

excetuou os casos em que efetivada constrição judicial em espécie e 

transcorrido o prazo para impugnação do devedor.

Assim, denota-se que o presente caso amolda-se perfeitamente àquela 

hipótese de exceção, visto que já realizada penhora online e intimada a 

executada para manifestar-se (fls. 226/233), ela não o fez.

Desta maneira, defiro o pedido de fls. 249/251 de levantamento dos 

valores penhorados.

Sendo assim, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais afim de 

vinculação dos valores penhorados à Conta Única.

Após, expeça-se o competente Alvará Judicial em favor do exequente 

para que efetue o levantamento do valor depositado.

Proceda, o Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a 

liberação.

Por fim, efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54335 Nr: 2795-15.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99526 Nr: 5854-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI MARIO LOTTICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, RENATO ESTEVÃO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sem maiores delogas, certifique-se a serventia o decurso 

do prazo do AR juntado à ref. 24 e façam os autos imeditamente 

conclusos para análise da petição de ref. 17. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Jaciara - MT, 27 de Fevereiro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30488 Nr: 2721-97.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149.754/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO BINOTTO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 2721-97.2009.811.0010, Protocolo 

30488, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81181 Nr: 2779-56.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE APARECIDA GALDINO, RLGFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78489 Nr: 1637-17.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO VALE DO SÃO LOURENÇO LTDA, 

NAOR DE MELO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O, 

Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ref. 58 e, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, com base no artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.Custas e despesas processuais, 

conforme acordado entre as partes.Publique-se. Intime-se.Diante da 

renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 27 de Fevereiro de 2017.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48032 Nr: 3311-06.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Gonçalves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDREI BATISTA SALVIANO, WILSON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 152694 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 09/05/2018 às 15h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57786 Nr: 1944-39.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante, às 

fls. 98/99.Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme 

requerido.Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, 

tendo em vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal 

Regional Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a 

última atualização até a data da transferência dos valores, afastando 

assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização 

monetária.Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.Em seguida, efetuado o 

levantamento dos valores, e certificado nos autos, voltem os autos 

conclusos para extinção.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109212 Nr: 804-28.2018.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIDIO AUGUSTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96390 Nr: 4404-91.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de CLAUDINETE DA SILVA LIMA, 

devidamente qualificados nos qualificados nos autos.

A inicial veio acompanhada dos documentos.

Deferida a liminar, foi tentada a busca e apreensão e citação da parte 

requerida, sem êxito (ref. 6, 15 e 26).

Devidamente intimada, para dar seguimento à ação, ante os resultados 

negativos das diligencias, a pare autora requereu a averbação no 

prontuário do veículo, de restrição de circulação, pelo sistema RENAJUD, 

sendo tal pleito deferido e realizado, determinando-se a intimação da parte 

autora, para indicar endereço válido da parte requerida. (ref. 27 e 29).

À ref. 39, a parte autora requereu a desistência da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ante o pedido de desistência da parte requerente, e ausência de citação 

da parte requerida, a extinção do processo é à medida que se impõe.

 Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, sem maiores 

delongas, homologo a desistência da ação e, por consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, VIII, do CPC, e ainda, determino o arquivamento do presente 

feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor.
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Via de consequência, revogo a liminar deferida.

Determino a baixa da restrição de circulação pelo Sistema RENAJUD, no 

prontuário do veículo objeto da presente ação.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas 

processuais.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 27 de Fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53653 Nr: 2177-70.2013.811.0010

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRACILDA PEREIRA XAVIER, ADRIANA XAVIER DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de manifestação do Ministério Público Estadual requerendo a 

realização de audiência de interrogatório da interditanda.

Acolho o pedido ministerial de fl.82.

Desta forma, DESIGNO a audiência de interrogatório para o dia 22/03/2018, 

às 17h30min.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para indicar pessoa apta ao 

exercício da curatela, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Ciência à DPE e ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às Providências

Jaciara/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52513 Nr: 1086-42.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99618 Nr: 5905-80.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE FAGUNDES DOS SANTOS ROSA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 136585 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 02/05/2018 às 14h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26873 Nr: 361-92.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, Maurício Coimbra Guilherme Ferreira 

- OAB:151.056-S - RJ

 Vistos, etc.

Inicialmente, remetam-se os autos ao distribuído para retificar o polo ativo 

da demanda.

Após, intime-se a parte executada a manifestar-se acerca da proposta de 

acordo de fls.263/266, requerendo o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87483 Nr: 12-11.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILENE SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de reconsideração da parte exequente objetivando a 

busca de bens passíveis de penhora em nome do executado através dos 

sistemas disponíveis ao Judiciário.

Inicialmente vale consignar que a exequente sequer trouxe aos autos 

documentos comprobatórios de diligências empreendidas no intuito de 

localização de bens da parte executada.

Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de 

devedor, mormente quando a parte exequente, que no caso em epígrafe é 

a Fazenda Pública Municipal, que de igual modo tem a seu dispor 

convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do DETRAN-NET ou 

CEI.

E é exatamente nesse sentido que deve ser entendido o princípio da 

cooperação, insculpido no artigo 6º do NCPC.

Assim, não demonstrado o exaurimento das diligências empreendidas, eis 

que não há nos autos nenhum documento hábil a atestar que a diligência 

restou frustrada pela exequente, INDEFIRO o pedido de reconsideração de 

ref.36, e mantenho, por consequência, a determinação de ref.27 em todos 

os seus termos, cabendo à parte exequente diligenciar acerca das 

buscas de bens, vez que não comprovou o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais possíveis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90571 Nr: 1658-56.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHOMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA-EPP, EMERSON ARCANJO AQUINO, JOSIANA 

FONSECA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685, Rejane Padilha dos Santos - 

OAB:15.962 - MT

 Vistos etc.

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de resposta 

(§1º, do Art. 239, do NCPC).

Ante a apresentação de exceção de pré-executividade (ref. 18), 

determino a intimação da parte exequente para impugná-la no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109908 Nr: 1138-62.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LITO LEONEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 21 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109905 Nr: 1136-92.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA CAVALARI - ME, SANDRA 

REGINA CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 21 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109913 Nr: 1142-02.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 21 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109920 Nr: 1148-09.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DAMIAO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 21 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109903 Nr: 1135-10.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LOPES POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 21 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9405 Nr: 1552-56.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MACIEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL BATISTA, EFIGENIO BATISTA 

LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT, OSVALDO ANTONIO RIBEIRO - OAB:1.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 5303 Nr: 903-62.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFITO CAMINHÕES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BOSCHINI, CLEONICE POLESSI 

BOSCHINI, ANTONIO MILITÃO DA ROCHA, NILTON MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAÚJO - 

OAB:13.807, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:5958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108809 Nr: 620-72.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELY NORONHA DEGASPERY CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifico que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

NCPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no Art. 330 do NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo 

codex, recebo a petição inicial e sua emenda.Defiro os benefícios da 

gratuidade de justiça.Cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e honorário 

advocatício, sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) 

sobre o valor da causa, nos termos dos Arts. 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, 

ambos do NCPC....No caso de integral pagamento no prazo de três (03) 

dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, 

considerando tal importe para o pagamento em questão.Para o 

cumprimento do mandado o Oficial de Justiça deverá observar às 

prerrogativas do Art. 212, §2º do NCPC.Desde já, determino que o 

exequente indique depositário fiel.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 21 de fevereiro 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25036 Nr: 1370-26.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESTAURANTE DE COMIDA CASEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÊMIO FUTEBOL CLUBE DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DELMONDES 

DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109924 Nr: 1149-91.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento 

de não possuir condições financeiras para arcar com as custas 

processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a 

analisar.De acordo com o art. 98 do Novo Código de Processo Civil, 

considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios razão pela qual a 

parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Deve ainda ser 

analisado no caso concreto, que não há qualquer comprovação de 

hipossuficiência nos autos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência.Por outro lado, noto ainda que os 

autores atribuíram valor à causa muito inferior do benefício econômico 

pretendido nesta ação, vez que o valor da causa deve corresponder ao 

valor estimado dos bens apresentados à partilha.Assim, intimem-se os 

autores para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, 

juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, para 

análise do pedido, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito 

(NCPC §2º do art. 99 e art. 290), bem como para atribuir valor correto à 

causa, de forma que, em caso de recolhimento das custas e taxas 

judiciais, estas deverão ser sobre o valor correto da causa.Decorrido o 

prazo acima assinalado, certifique-se e façam os autos imediatamente 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 21 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55079 Nr: 3488-96.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista que esta Magistrada irá participar do “Programa de Pós 

Graduação – MBA” nos dias 09 e 10 de março, em Cuiabá/MT, redesigno a 

audiência para o dia 22 de março de 2018, às 15h30min.

Determino, ainda, a retirada dos autos da pauta de audiência do dia 

08/03/2018.

Intime-se.

 Ciência e à DPE.

Façam-se todas as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108126 Nr: 280-31.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI MAIER DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL 

RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NEDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a tutela provisória de urgência 

para determinar que a ré efetue o pagamento de alimentos provisórios 

mensais à autora no valor de 01 (um) salário mínimo vigente que 

atualmente perfaz o montante de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), até o deslinde final do feito, fixando o 10º dia do mês como 

de vencimento.Desde já, determino que a ré inclua a autora em sua folha 

de pagamento, sob pena de multa diária por descumprimento da presente 

decisão, a qual fixo em R$200,00 (duzentos reais).II – Da decisão inicial de 

conteúdo positivo. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 

319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 
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320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no Art. 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no 

disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.Defiro os 

benefícios da justiça gratuita.Remetam-se os autos ao CEJUSC para 

designação de audiência conciliatória.Cite-se a ré para que compareça à 

audiência designada, acompanhada de advogado, bem como para 

apresentar contestação, havendo de ser observado, se for o caso, o 

inciso II e o §1º do Art. 335, ambos do CPC.Havendo desinteresse pela ré 

na realização da audiência, deverão peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §6º do Art. 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora (Art. 344 do 

CPC).Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 21 de fevereiro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9467 Nr: 46-11.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÓBIE BITENCOURT IANHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO PEREIRA VERÍSSIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÓBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido Pereira 

Veríssimo - OAB:6612-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24752 Nr: 986-63.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CIRILO, MILTON GARBÚGIO, ESPOLIO DE 

PEDRO MACIL GARBÚGIO, MARCELO RISTAU GARBUGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM GABRIEL BARBIERI, ODILA MARIA 

BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028-B/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88699 Nr: 724-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA GOMES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDINEIA GOMES TEIXEIRA RIBEIRO 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64783 Nr: 1061-58.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR ROCHA DE OLIVEIRA, SANDRA ROCHA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON VALÉRIO, SANDRA MARIA DE SALES 

LEITE, José Alves da Silva, GILBERTO VIEIRA FERNANDES, AMADO DE 

JESUS ARAÚJO, JUVENAL FERREIRA DOS SANTOS, MARILDE S. 

VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93312 Nr: 2964-60.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bom Apetit Comercio de Refeicoes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTIQUEIRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Bom Apetit 

Comércio de Refeições Ltda em desfavor de Comercial de Alimentos 

Mantiqueira Ltda.

 Requerida a suspensão da ação de execução de título extrajudicial pelo 

autor, esta foi deferida, conforme decisão de ref.11.

 Devidamente citado, o requerido apresentou contestação aos embargos 

em ref.16, não suscitando preliminares.

Em ref.22, a parte autora impugnou à contestação.

Assim, analisando os autos observo que não há preliminares a serem 

analisadas, pelo que, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como Fixo 

como pontos controvertidos aqueles alegados na inicial, ou seja, que as 

empresas são autônomas e independentes, não formando grupo 

econômico e não participando da capital social uma da outra.

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, defiro a produção de 

prova testemunhal requerida pelas partes, motivo pelo qual DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 2018, às 

13h30min.

Na forma do § 4º do art. 450 do Código de Processo Civil, concedo as 

partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, devendo cada uma das partes, proceder a intimação das suas 

respectivas testemunhas, nos termos do art. 455 do mesmo códex.

 Intime-se pessoalmente a representante da embargante a comparecer ao 

ato para prestar seu depoimento pessoal, sob pena de confissão, 

conforme requerido pela parte embargada.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 01º de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido
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Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60138 Nr: 3348-28.2014.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVAL SOARES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 Processo nº. 3348-28.2014.811.0010

Código 60138

VISTOS ETC,

 Certifique-se a Srª Gestora a tempestividade da resposta aos embargos à 

ref. 26.

Após, intimem-se as partes para no prazo de 10 (dez) dias indicarem as 

provas que ainda pretendem produzir, especificando-as e justificando-as, 

sob pena de indeferimento, ou, do julgamento do feito no estado que se 

encontra.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 14 de setembro de 2017.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78885 Nr: 1768-89.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVBDS, AJBDS, FBdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1768-89.2016.811.0010

Código 78885

VISTOS ETC,

Compulsando os autos, não foi possível realizar o bloqueio de valores via 

Bacenjud, porquanto ausente o número do CPF do executado.

 Entretanto, verifico que ficou estabelecido na audiência conciliatória, 

anexa à exordial, que os valores seriam descontados diretamente na sua 

folha de pagamento.

Desta feita, oficie-se a empresa Gilson José da Silva Transportes-ME, 

para que promova o desconto dos valores executados diretamente na 

folha de pagamento de Nilton Claudio da Silva, depositando-os na conta 

bancáia informada pela parte autora.

Após, vistas à parte exequente para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 22 de novembro de 2016.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48921 Nr: 618-15.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO VITORINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor 

de Aparecido Vitorino de Souza no valor do salário-benefício de acordo 

com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 

13º salário, a partir da cessação do benefício do auxílio doença, 

considerando-se, todavia, as parcelas já pagas a título de 

auxílio-doença.Ratifico a liminar de fls. 65/66.Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Quanto às prestações vencidas 

DESDE A DATA SEGUINTE DA SUSPENSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA, 15 de 

agosto de 2011, observado os pagamentos do benefício por força de 

decisão judicial, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de 

mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os 

preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), tendo em vista o disposto no artigo 85, § 8º do Código de Processo 

Civil. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da condenação 

ou o proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei n º 13.105/2015.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 19 de Junho de 2017.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61988 Nr: 92-43.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JOSE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA DATA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Processo nº 92-43.2015.811.0010

Código 61988

VISTOS ETC,

Defiro o pedido constante na petição de ref. 59.

Expeça-se alvará de levantamento dos valores incontroversos, conforme 

requerido à ref. 29.

Em seguida, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da petição de ref. 59.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Jaciara-MT, 27 de setembro de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89424 Nr: 1073-04.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDADS, RFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1073-04.2017.811.0010

Código 89424

VISTOS ETC,

Trata-se de “Execução de Alimentos” proposta por Pedro Henrique de 

Aquino de Souza representado por sua genitora Renata Ferreira de 

Aquino em face de Ronielson Ferreira de Souza todos qualificados nos 
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autos.

Em petição de ref. 06, o exequente postula pela desistência do feito.

É o que relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que o exequente pleiteou a desistência do 

feito (ref. 06).

Não havendo óbice ao pedido formulado pelo exequente, homologo a 

desistência da ação, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

VIII – homologar a desistência da ação”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte da 

exequente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de Novembro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52545 Nr: 1118-47.2013.811.0010

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665

 Processo nº 1118-47.2013.811.0010

Código 52545

Requerente: Município de São Pedro da Cipa

Requerido: Usina Jaciara S/A

VISTOS ETC,

 Antes de determinar o levantamento do restante dos honorários periciais, 

INTIME-SE o Sr. Perito para que, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, 

ADEQUE a avaliação da área objeto do laudo pericial de fls. 194/263 aos 

limites especificados no Decreto Municipal nº 014/2013 (fls. 29), 

considerando-se a expressa menção ao tamanho da área objeto da 

desapropriação, qual seja, 11,0360 ha, isso porque a avaliação de fls. 

235, no valor de R$ 2.580.818,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil, 

oitocentos e dezoito reais), refere-se à totalidade dos imóveis.

Após, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) dias.

Em seguida, conclusos para sentença.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 06 de dezembro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78885 Nr: 1768-89.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVBDS, AJBDS, FBdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos da decisão de ref. 33, bem como da 

juntada da correspondência à ref. 37, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar e requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108366 Nr: 407-66.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDN, GSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTBRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NEDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 143578 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 27/03/2018 às 13h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56464 Nr: 846-19.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PEDRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:4.096-E

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, os embargos à execução foram opostos no prazo 

legal, portanto, tempestivos. Assim, faço expedir intimação da (o) 

advogada (o) da parte requerente via DJE, para querendo, no prazo legal, 

contrarrazoar os embargos à execução e requerer o que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 71043 Nr: 12204-44.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12204-44.2015.811.0010

Código nº 71043

VISTOS ETC,

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

– Sicredi Vale do Cerrado ajuizou “Ação de Busca e Apreensão”, em face 

de Lidiane Pereira de Oliveira ambos qualificados nos autos.

Liminar deferida à ref. 03.

As partes compuseram um acordo e requereram a suspensão do feito até 

seu cumprimento (ref. 17), porém, decorrido o prazo, a parte exequente 

foi devidamente intimada para manifestar nos autos, mas, quedou-se 

inerte, como consta na certidão de ref. 32.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.
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Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 19 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54831 Nr: 3260-24.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA BORGES FIRMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte autora via DJE para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se nos presentes autos e requerer o que de direito. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53439 Nr: 1986-25.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação da 

advogada da parte requerida via DJE para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos e requerer o que de direito. É o 

que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55976 Nr: 438-28.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA CRISTINA FARIAS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

Advogado da parte Requerida via DJE para, para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se nos presentes autos acerca da petição de fls. 179/180 

e documentos de fls. 181/188 e requerer o que de direito em cumprimento 

ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109529 Nr: 943-77.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON RODRIGUES ROSSETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 943-77.2018.811.0010

Código 109529

Requerente: Ailton Rodrigues Rossete

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

VISTOS ETC,

 Trata-se de “Ação ordinária de Aposentadoria por Invalidez” pleiteado por 

Ailton Rodrigues Rossete, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.

Antes de apreciar os pedidos iniciais do requerente, observo 

irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC.

Verifico que o requerente acostou a inicial requerimentos administrativos 

do benefício auxílio-doença, contudo, todos os requerimentos são de 

pedidos deferidos pela autarquia requerida.

Logo, cabe ao requerente emendar a inicial no sentido de trazer aos autos 

o requerimento INDEFERIDO, documento este indispensável à propositura 

da presente ação.

Assim, intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias e apresente o requerimento administrativo do benefício ora 

pleiteado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51107 Nr: 2997-26.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ALMIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Exequente para querendo, no prazo legal, apresentar 

respostas à impugnação à execução acostada às fls. 130/131. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58608 Nr: 2490-94.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL DE SOUZA, KAYO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. RODEIO SHOW LTDA-ME, RODRIGO 

DOMINHAKI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado das partes Requerentes via DJE para, no prazo de 10(dez) 

dias, manifestar-se acerca da carta precatória e certidão acostada aos 

autos, às fls. 58/59, requerendo o que entender de direito. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95037 Nr: 3770-95.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILZA CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19458/O

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 18 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que faço expedir intimação via DJE ao advogado 

da parte autora para impugnar a contestação. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85284 Nr: 4807-94.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSS, FSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº.4807-94.2016.811.0010

Código: 85284

Exequente: Saimon Soares Simão

Executado: Claucio Lopes Simão

VISTOS ETC,

Trata-se de “Cumprimento de Sentença de Alimentos”, promovida por 

Saimon Soares Simão, representado por sua genitora Flávia Soares 

Barbosa, em desfavor de Claucio Lopes Simão, todos qualificados nos 

autos.

 Citado para pagar o débito, o executado permaneceu inerte (refs. 17 e 

18).

A prisão civil do devedor foi decretada à ref. 30.

Cumprimento do mandado de prisão informado à ref. 37.

A parte autora vem aos autos informar o pagamento do débito pelo 

executado (ref. 38).

O Ministério Público manifestou-se favorável à expedição de alvará de 

soltura (ref. 41).

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido (ref. 37).

É o relatório.

 Decido.

Considerando pagamento do débito pelo, bem como a manifestação 

favorável do Ministério Público, DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE 

SOLTURA EM FAVOR DO EXECUTADO CLAUCIO LOPES SIMÃO.

Sirva a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

executado , devendo este ser colocado imediatamente em liberdade, salvo 

se por outro motivo estiver preso.

Após, intime-se a parte exequente para que se manifeste e indique se 

pretende a extinção do processo ou se remanescem outros débitos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78811 Nr: 1743-76.2016.811.0010

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usina Elétrica do Prata S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO ZANGRANDO PACHECO, NEUSA DE 

OLIVEIRA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE PAULA YAMASAKI - 

OAB:41313, RAFAEL MUNHOZ DE MELLO - OAB:25.700/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a diligencia juntada nos autos de 20,00 reais é 

insuficiente para o cumprimento dos mandados de imissão de posse e 

mandado de intimação do RGI. Certifico mais que faço proceder a 

intimação da parte autora para complementar a diligencia. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99656 Nr: 5914-42.2017.811.0010

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA PEREIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos intimando a parte autora para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da certidão de 

ref. 11, bem como, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99181 Nr: 5730-86.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERDINANDO DI LORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação de ref. 14 é tempestiva. Assim, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101601 Nr: 6873-13.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL/INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação de ref. 12 é tempestiva. Assim, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias ofertar impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52545 Nr: 1118-47.2013.811.0010

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665

 Dos Advogados das Partes, acerca do Laudo de Avaliação que aportou 

as fls. Em cumprimento a determinação de fls.288 a seguir transcrito: 

"VISTOS ETC, Antes de determinar o levantamento do restante dos 

honorários periciais, INTIME-SE o Sr. Perito para que, no prazo máximo de 

20 (vinte) dias, ADEQUE a avaliação da área objeto do laudo pericial de fls. 

194/263 aos limites especificados no Decreto Municipal nº 014/2013 (fls. 

29), considerando-se a expressa menção ao tamanho da área objeto da 

desapropriação, qual seja, 11,0360 ha, isso porque a avaliação de fls. 

235, no valor de R$ 2.580.818,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil, 

oitocentos e dezoito reais), refere-se à totalidade dos imóveis. Após, 

manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) dias. Em seguida, 
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conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 06 de 

dezembro de 2017. (a)Valter Fabrício Simioni da Silva - Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105895 Nr: 9051-32.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEDRO AHMAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 23 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que faço proceder a intimação do advogado da 

autora para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102288 Nr: 7196-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do 

requerente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca 

do mandado juntado na ref. 14 e requerer o que de direito em cumprimento 

ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46869 Nr: 1946-14.2011.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIO CAMPARA BARRAGAN, SIRLEI FÁTIMA 

CAMPARSI BARRAGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:15.376/SC, EVALDO 

REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, decorreu o prazo para o advogado da parte 

autora manifestar-se nos presentes autos, embora devidamente intimado 

via DJE nº. 10127, publicado em 25/10/2017. Assim, faço expedir 

intimação dos advogados da parte requerida via DJE, para, no prazo de 

10(dez) dias, manifestarem-se nos autos e requerer o que entender de 

direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34581 Nr: 2137-93.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA ROTILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2137-93.2010.811.0010

Código 34581

Exequente: Gilda Rotili

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que no Setor de Cadastro retifique a capa 

dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.

Intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos moldes do artigo 535 do Novo Código de 

Processo Civil, verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 29 de Janeiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51853 Nr: 413-49.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA VASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 413-49.2013.811.0010

Código n° 51853

Requerente: Maria Pereira Vasco

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

VISTOS ETC,

Retifique-se o Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro para que 

retifique a capa dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na 

fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1º e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Considerando a informação do requerente de que até o momento não 

houve a implantação do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por 

intermédio da APSDAJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

sito na Avenida Getúlio Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, para no 

prazo de 10 (dez) dias implantar, ou comprovar a implantação do 

benefício, sob pena de sofrer as penalidades da lei.

Em seguida, Cite-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, 

querendo, opor embargos, nos moldes do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, observando-se que o prazo foi alterado de 10 (dez) para 

30 (trinta) dias, de acordo com a Lei 9.494/97.

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e, após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.
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Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Jaciara/MT, 30 de janeiro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 13851 Nr: 554-83.2004.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Processo nº. 56/2004.

Código n° 13851

Requerente: Angelina Nunes da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

VISTOS ETC,

Intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, querendo, no 

prazo foi alterado de 30 (trinta) dias, impugnar os cálculos de liquidação 

complementar apresentado pelo exequente à fl. 66, nos moldes do artigo 

535 do Novo Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 535”. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e, após, expeça-se o Precatório 

ou RPV.

Remetam-se os autos ao arquivo, sem baixa na distribuição, até o 

pagamento dos RPV/precatórios.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Jaciara/MT, 30 de Janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30383 Nr: 2660-42.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, LISETE MARIA EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINENTAL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2660-42.2009.811.0010

Código. 30383

 VISTOS ETC,

 Indefiro o pedido de fl. 101, visto que se trata de correspondência 

“recusada”, conforme certidão de fl. 100.

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Jaciara–MT, 01 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27422 Nr: 1005-35.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2009/110

Código 27422

Exequente: Natalino Gomes Pereira

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que no Setor de Cadastro retifique a capa 

dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.

Intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos moldes do artigo 535 do Novo Código de 

Processo Civil, verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 29 de Janeiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54837 Nr: 3266-31.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS DE MOURA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço proceder a intimação do advogado da 

requerente para no prazo de 10(dez) dias manifestar-se acerca do estudo 

psicossocial. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 17594 Nr: 2185-28.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226/A -MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:3284-B, 

NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5.454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2185-28.2005.811.0010

Código. 17594
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 VISTOS ETC,

 Indefiro o pedido em relação ao item 01, a fim de que soficie o Cartório do 

1° Oficio da Comarca de Chapada dos Guimarães, à fl. 147, uma vez que 

se trata de providência que pode ser realizada pelo próprio exequente. 

Quanto ao item 02, postergo sua apreciação para após o cumprimento do 

item 01 pelo exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara–MT, 08 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34580 Nr: 2136-11.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA PEDROSA DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2136-11.2010.811.0010

Código 34580

VISTOS ETC,

Remeta-se o feito em arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até a 

informação quanto ao pagamento do crédito exequendo pelo executado, 

conforme RPV de fls. 170/171.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 15 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 6821 Nr: 812-35.2000.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANI PEREIRA BARBOSA, JOSÉ DONIZETE DE 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HERALDO FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao(s) 

advogado(s) do exequente via DJE para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestarem-se nos presentes autos acerca das correspondências 

devolvidas e acostadas aos autos às fls. 225/226. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56212 Nr: 647-94.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIRA FABIANA CANABARRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Requerida via DJE para, querendo, no prazo de 

05(cinco) dias, contrarrazoar os embargos de declaração acostados às 

fls. 105/106. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 441 Nr: 380-84.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANILDO SCARTON, OSMAR LUIZ CAYE, 

LORI MARIA CAYE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, MOACIR JOSÉ MORANDINI - OAB:3591-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Autora via DJE, para comparecer perante a Secretaria 

dasta Vara, a fim de retirar e distribuir a Carta Precatória na Comarca de 

Campo Verde-MT, bem como, juntar aos autos o comprovante da 

distribuição e requerer o que de direito, em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57188 Nr: 1474-08.2014.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON MILITÃO DA ROCHA, MARIA RAQUEL VIENE 

ROCHA, JOBER SEIDENFUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, Teresa Celina de Arruda Alvim - OAB:22.129 - PR

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado do embargado, via DJE para, querendo, responder a 

impugnação acostada às fls. 105/120. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51950 Nr: 517-41.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE SOUZA NOVAIS, FRANCISCO 

RAIMUNDO DA SILVA, BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT, Remi Cruz Borges - OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, CLAUDINEIA FRANCISCO DIAS - OAB:OAB/MT 

17.669, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A, LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO 

- OAB:OAB/MT 19.654, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a r. Sentença prolatada às fls. 172/178 versos, 

transitou em julgado sem interposição de recurso. Certifico mais que, 

nesta data, faço expedir intimação do advogado da parte autora via DJE 

para, querendo, requerer o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48672 Nr: 348-88.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE GOMES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 348-88.2012.811.0010

Código nº. 48672

Exequente: Alice Gomes Fernandes

Executado: Instituo Nacional do Seguro Social

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 149.
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Expeça-se o Alvará Judicial de levantamento conforme requerido pela 

exequente.

Após, intime-se o executado quanto aos cálculos complementares de fls. 

141 para, querendo, opor impugnação ao cumprimento de sentença.

Com ou sem manifestação, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 21 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47958 Nr: 3229-72.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS LEILÕES S/C LTDA (SS LEILÕES), SILVANI 

DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte Exequente via DJE da decisão proferida nos autos às 

fls. 108/110, bem como, para, querendo, requerer o que de direito. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90317 Nr: 1520-89.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO ME, 

Luciano Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, via DJE, para 

no prazo de 10 (dez), manifestar-se e requerer o que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46002 Nr: 956-23.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NATIVIDADE DOS REIS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 956-23.2011.811.0010

Código nº. 46002

Exequente: Maria Natividade dos Reis Santos

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Defiro os pedidos de fls. 153/154.

Expeça-se alvará de levantamento do valor geral conforme postulado.

Aguarde-se à resposta da Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais - APSADJ (fl. 152).

Com ou sem manifestação, certifique-se e dê-se vistas à parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 15852 Nr: 314-60.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDB, GB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Processo nº. 314-60.2005.811.0010

Código nº. 15852

Exequente: Edna Maria Delfino Barbosa

Executado: Jairo Mendes Barbosa

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 298.

Remetam-se os autos ao CEJUSC para a Redesignação da audiência de fl. 

296, conforme requerido à fl. 298.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50707 Nr: 2556-45.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELITA MOISES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2556-45.2012.811.0010

Código nº. 50707

Exequente: Zelita Moises da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 168/169.

Expeçam-se os competentes precatórios, conforme requerido às fls. 168 

e 169.

Com disponibilização dos créditos, expeçam-se os Alvarás Judiciais de 

levantamento de valores.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, sem baixa na distribuição, até o 

pagamento dos créditos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19727 Nr: 1242-74.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACY BORGES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MENDES 

MORAGAS - OAB:92171/MG

 Processo nº. 1242-74.2006.811.0010

Código nº. 19727

Exequente: Jacy Borges da Costa

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 191.

Expeça-se alvará de levantamento dos honorários sucumbenciais 

conforme postulado.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório até a informação do 

COREJ quanto ao pagamento do precatório expedido às fls. 188/188-vº.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 670 de 1163



Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101033 Nr: 6662-74.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SEGURADORA CARDIF DO BRASIL 

VIA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 26 e 28 foram protocoladas 

dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação via 

DJE ao advogado da parte autora para impugnar as contestações. É o que 

me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109472 Nr: 922-04.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOILETE MARIA HEKERT RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .II - Da Prova PericialAntes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO:i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas;ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, Nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC).iii) Designo o dia 22 de março 

de 2018 às 08h50min para realização da perícia.iv) A parte requerente 

deverá se apresentar para a perícia na data designada portando todos os 

seus exames.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59561 Nr: 3107-54.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO LUIZ GIANOTTO, MAFRE VERA 

CRUZ SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, VILSON SOARES FERRO - OAB:OAB/MT 11.830

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação via DJE do 

advogado da parte autora pra contrarrazoar o recurso. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34070 Nr: 1627-80.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENILDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1627-80.2010.811.0010

Código nº. 34070

Exequente: Venilda Alves da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 181.

Expeça-se o alvará de levantamento dos honorários sucumbenciais 

conforme postulado.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório até a informação do 

COREJ quanto ao pagamento do RPV expedido às fl. 178/178-vº.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19391 Nr: 878-05.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 Processo nº. 878-05.2006.811.0010

Código nº. 19391

Exequente: Maria dos Santos Araújo

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 171.

Expeça-se alvará de levantamento dos honorários sucumbenciais 

conforme postulado.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório até a informação do 

COREJ quanto ao pagamento do precatório expedido às fls. 164/165.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61871 Nr: 34-40.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU CAMPARA BARRAGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUSA ENGENHARIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:9928-A, Paulo Guilherme de Mendonça. - OAB:98709

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação da parte autora 

para contrarrazoar o recurso de apelação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90323 Nr: 1523-44.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do exequente, 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) manifestar-se e requerer o que de 

direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 
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presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87766 Nr: 203-56.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:317028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 25 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação via DJE ao 

advogado da parte autora para impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 29942 Nr: 2428-30.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2009/256

Código nº. 29942

Exequente: Francisco de Assis Alves dos Santos

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 149.

Expeça-se alvará de levantamento dos honorários sucumbenciais 

conforme postulado.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório até a informação do 

COREJ quanto ao pagamento do precatório expedido às fls. 144/145-vº.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58628 Nr: 2501-26.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR BETT JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:5448/B

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

requerente às fls. 253/262 é tempestivo, assim como as Contrarrazões de 

fls. 264/276. Certifico por último, que o Recusro Adesivo no Recurso de 

Apelação interposto pela parte requerida às fls. 277/281 foi protocolado 

no prazo legal. Assim, faço expedir intimação ao advogado da parte 

requerente, para, querendo, no prazo legal, contrarrazoar o recurso 

adesivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109374 Nr: 874-45.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEUSENI RODRIGUES BARBOZA, NILDA RODRIGUES DE 

SOUZA BARBOZA, ROSENILDA RODRIGUES DE SOUZA, ADEMILSON 

RODRIGUES DE SOUZA, CREUZA RODRIGUES BASILIO, IVANILDO 

RODRIGUES DE SOUZA, NEUZA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO VERONESE LTDA, 

TRANSPORTADORA VERONESE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade da justiça.)Portanto, inexistentes 

os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a 

concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido liminar.Citem-se os 

requeridos para, com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à 

audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, 

caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar 

pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) 

dias de antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, que será contado a partir da data do protocolo 

do cancelamento da referida audiência ou da realização da última sessão 

de conciliação, quando não houver acordo (art. 335 do NCPC) sob pena 

de ser decretada a revelia (art. 344 NCPC).Com ou sem a contestação 

pelos requeridos, certifique-se e, em seguida, intime-se a requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar.Cumpra-se.Às 

providências, expedindo-se o necessário.Jaciara-MT, 21 de fevereiro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83337 Nr: 3836-12.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVINA DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 83337

VISTOS ETC,

Considerando que a data anteriormente agendada para a realização da 

perícia médica - 29 de março - será ponto facultativo no Tribunal de 

Justiça deste Estado em decorrência do feriado da “Semana Santa”, 

REDESIGNO a realização da perícia para o dia 22 de março de 2018, 

permanecendo o mesmo horário anteriormente marcado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 108970 Nr: 702-06.2018.811.0010

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 147422 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/05/2018 às 14h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82333 Nr: 3391-91.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMFSDS, FMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Processo nº. 3391-91.2016.811.0010

Código: 82333

Embargante(s): Emanuel Moraes Feitosa Santos da Silva, rep. Por sua 

genitora Francinne Moraes Feitosa.

Embargado: Município de Jaciara-MT.

VISTOS ETC,

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Emanuel Moraes 

Feitosa Santos da Silva, representado por sua genitora Francinne Moraes 

Feitosa, contra a sentença de ref.14 que julgou extinto o feito sem 

resolução de mérito em decorrência de haver litispendência.

Aduz, em apertada síntese, que o houve contradição no referido decisum, 

pois alega não haver litispendência entre a ação ora proposta e a Ação 

Civil Pública sob o código 79616.

Devidamente citado, o embargado quedou-se inerte conforme certidão de 

ref.33.

É o necessário.

Decido.

 Não há nos autos a configuração de quaisquer dos requisitos intrínsecos 

específicos dos embargos de declaração expressos no art. 1.022, incisos 

I e II, do CPC, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.

Na espécie, a irresignação do Embargante em face do conteúdo da 

decisão deve ser expressa por meio do recurso cabível, nos termos do 

art. 1.009 e seguintes do CPC.

Deste modo, concluo que o embargante pretende, por via transversa, 

obter o reexame de ponto contido na decisão por meio de embargos de 

declaração em lugar do recurso processual específico previsto na 

legislação de regência.

É consabido que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da causa, 

nem mesmo para renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sob 

pena, inclusive, de subtrair do órgão de superior instância a competência 

funcional para a reanálise da decisão judicial proferida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – 

ENTENDIMENTO DIVERSO DO PRETENDIDO PELA PARTE – CARÁTER 

INFRINGENTE – Devem ser rejeitados os embargos que tão-só objetivam 

nova discussão da controvérsia, com o propósito de imprimir caráter 

modificativo ao recurso, se ausente qualquer das hipóteses elencadas no 

artigo 535 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.” (STJ – 

EDRESP 330005 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Castro Filho – DJU 23.09.2002).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração 

interpostos pelo Embargante à ref.20.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 98857 Nr: 5582-75.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEIA PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO SOUZA DE NOVAES ME, João Souza de 

Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 147692 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 08/05/2018 às 14h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90426 Nr: 1590-09.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADARCINO CALAÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, razão pela qual CONDENO o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Adarcino Calaça da Silva, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como, o pagamento do 13º salário, DESDE A DATA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO, OU SEJA 22/04/2016.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81055 Nr: 2700-77.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELÍCIO SCHUCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo COM resolução DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do NCPC, pelos fatos e fundamentos supracitados. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, § 8° do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade a rigor do art. 

98, § 3°, do mesmo Codex.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s 

legais.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72540 Nr: 12709-35.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Francisco da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

NCPC, pelos fatos e fundamentos supracitados. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, § 8° do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade a rigor do art. 
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98, § 3°, do mesmo Codex.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s 

legais.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74359 Nr: 244-57.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA BRESOLIN DA SILVA HERCULANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:OAB/GO 30669

 Processo: 244-57.2016.811.0010

 Código 74359

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de ref. 37, realizei consulta ao Sistema 

RENAJUD, e procedi a restrição acerca da circulação dos veículos objetos 

da demanda, conforme espelhos anexos.

 Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 27 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99312 Nr: 5783-67.2017.811.0010

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, a fim de evitar a alteração na guarda da criança sem que haja 

indícios suficientes quanto à necessidade, INDEFIRO o pedido de 

concessão de tutela de urgência formulado pelo requerente.Cite-se a 

requerida para, com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à 

audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, 

caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar 

pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) 

dias de antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, que será contado a partir da data do protocolo 

do cancelamento da referida audiência ou da realização da última sessão 

de conciliação, quando não houver acordo (art. 335 do NCPC) sob pena 

de ser decretada a revelia (art. 344 NCPC).Intime-se a psicóloga e 

assistente social integrantes da equipe interdisciplinar do juízo para, no 

menor prazo possível, elaborar estudo psicossocial com ambos os 

genitores da infante.Após, vistas ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 27 de fevereiro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60530 Nr: 3518-97.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SC, GHCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA SOUZA LIMA - 

Defensora Pública - OAB:9525/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485-MT, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - 

OAB:12776-MT

 Processo nº 3518-97.2014.811.0010

Código n.º 60530

Exequente: Gabriel Henrique Cardozo Dantas, rep. Por sua genitora Sueli 

Cardozo.

Executado: Winter José Dantas.

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 23.

Intime-se pessoalmente a representante do exequente para que no prazo 

legal se manifeste com relação aos comprovantes de depósito à ref. 18, e 

informe nos autos se o débito alimentar foi devidamente quitado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97770 Nr: 5040-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0, JOSEANE MALHEIROS ALVIM PARMIGIANI - OAB:18564

 Processo nº. 15040-57.2017.811.0010

Código. 97770

Requerido: Alisson Grandi Fonseca

Procedimento Para Apuração de Infração Administrativa.

VISTOS ETC,

Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público à ref. 19.

Junte-se aos autos o requerimento ministerial citado no relatório.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no dia 10 de 

abril de 2018 às 14h00min.

Intimem-se os adolescentes e testemunhas citadas no relatório, bem como 

os agentes da infância que realizaram a fiscalização.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 1º de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 87192 Nr: 5703-40.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A, Giovane Santin - OAB:RS/59061, SILVANA 

PACHECO LEAL - OAB:3714

 Desta forma, DETERMINO que intimem-se as testemunhas arroladas pelas 

partes na condição de imprescindibilidade, conforme pleiteado.Assim, não 

havendo nulidades a sanar e tampouco outra diligência necessária dá o 

feito por preparado para julgamento perante o E. Tribunal do Júri desta 

Comarca, a qual designo para o dia 15 de maio de 2018, às 08h30min, no 

plenário da Sessão do Júri deste Fórum de Jaciara/MT. Proceda-se à 

intimação pessoal dos jurados.Havendo algum objeto apreendido, 

providencie-se a apresentação em plenário do instrumento utilizado na 

execução do crime.Expeçam-se os ofícios necessários de reforço policial 

de modo a garantir a segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as 

exigências da CNGC.É o relatório do necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 88205 Nr: 486-79.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO DE MORAIS ARAÚJO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375/MT, Carla Costa Carvalho - OAB:6868 - MT

 Desta forma, DETERMINO que intimem-se as testemunhas arroladas pelas 

partes na condição de imprescindibilidade, conforme pleiteado.Assim, não 

havendo nulidades a sanar e tampouco outra diligência necessária dá o 

feito por preparado para julgamento perante o E. Tribunal do Júri desta 

Comarca, a qual designo para o dia 24 de abril de 2018, às 08h30min, no 

plenário da Sessão do Júri deste Fórum de Jaciara/MT. Proceda-se à 

intimação pessoal dos jurados.Havendo algum objeto apreendido, 

providencie-se a apresentação em plenário do instrumento utilizado na 

execução do crime.Expeçam-se os ofícios necessários de reforço policial 

de modo a garantir a segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as 

exigências da CNGC.É o relatório do necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 63263 Nr: 576-58.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ERIBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMANTHA ALCANTARA 

SANTOS - OAB:7913

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação penal instaurada em face de RAIMUNDO ERIBERTO DA 

SILVA pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, da Lei Federal n° 

9.503/97.

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo.

O representante do Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da 

extinção da punibilidade de RAIMUNDO ERIBERTO DA SILVA (21/08/2017).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao representante do 

Ministério Público diante da certidão apresentada nos autos, o qual 

demonstra que o acusado RAIMUNDO ERIBERTO DA SILVA conferiu 

integral cumprimento às condições estabelecidas, bem como que até a 

presente data não houve revogação da suspensão condicional do 

processo.

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de RAIMUNDO ERIBERTO DA SILVA, qualificado 

nos autos, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei Federal n° 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-96.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUNIOR CANGUCU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 11988296 

foram interpostos fora do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 11988296 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA VALENTIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 11995200 

foram interpostos fora do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 11995200 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-64.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS FRANCISCA DA SILVA NOVAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a guia juntada nos presentes autos de id n.6850212 

se refere aos autos de n. 8010026-49.2016.811.0010 e não aos 

presentes autos e em razão disso deverá ser solicitado naqueles autos a 

transferência dos valores para este. Posto isto, nos termos do Provimento 

n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação das Partes para no prazo 

de 05 manifestarem-se nos autos, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000687-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DONIZETTI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12002679 

foram interpostos fora do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 12002679 .

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 13/2018-PORTARIA

O Doutor FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a Servidora Sueli Aparecida Mileski, matrícula 9309, 

Gestora Judiciária Substituta da 2ª Vara, estará de compensatória no dia 

5/3/2018.

RESOLVE:

 DESIGNAR a Servidora LUCIANE MARIA VOLLMER,matrícula n. 34678, 

Analista Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária da 2ª 

Vara desta Comarca , no dia 5/3/2018, em substituição a titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara, 28 de fevereiro de 2018

FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89752 Nr: 1506-81.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor da juntada da contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78311 Nr: 1227-32.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudenice Martins Pereira, Alessandro Martins 

Pereira, Eliane Martins Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Amanda Albertini Colet - OAB:20262/0, para 

informar o atual endereço do requerido Alessandro Martins Pereira.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93205 Nr: 3279-64.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RZB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/O

 2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver, bem 

como deverão estar munidos da certidão de nascimento do infante, que 

não se encontra nos autos. 3 - Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.4 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos.Após, caso inexitosa a 

conciliação, concluso para análise da liminar referente ao 

divórcio.Expeça-se o necessário.Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41469 Nr: 1908-75.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEAR, TkAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 DECISÃO

Ao que consta dos autos, o recurso interposto pela parte vencedora 

alterou a decisão proferida na sentença deste Juízo, condenando a parte 

vencida em pagamento de honorários, correspondente à 10% (dez por 

cento) sob o valor da causa (acórdão f. 120).

A autora interpôs execução de título extrajudicial em face do executado, 

momento em que apresentou memória de cálculo (f. 129) perfazendo a 

quantia de R$ 1.348,41 (um mil trezentos e quarenta e oito reais e 

quarenta e um centavos), o que aparentemente excede o valor da 

condenação.

 De outra banda, inicialmente, RECEBO a presente execução nos termos 

do art. 523 do NCPC.

Porém, em consonância ao artigo 524, §1º e 2º, remeto os autos à 

Contadoria do Juízo, para que no prazo de 30 (trinta) dias informe os 

cálculos alcançados em relação à presente execução.

Deverá a Contadoria Judicial levar em conta o valor da causa e a 

porcentagem do Acórdão que julgou parcialmente provido o recurso da 

parte exequente.

No mais, com a vinda do cálculo, intime-se a parte autora para manifestar 

sobre o cálculo do Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, após o prazo, dando sequência à execução, na forma do 

artigo 513 §2º do NCPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento (10%), expedindo, desde logo, mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3º, 

do NCPC).

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 7628 Nr: 1334-67.2002.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Borges de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide de Quadros Zuconelli, Izabel Toazza 

Zuconelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:MT9124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573-PR

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e na forma do artigo 513 §2º 

do NCPC, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento (10%), expedindo, desde logo, mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3º, 

do NCPC).

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 
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exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art.517 do NCPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75752 Nr: 89-30.2016.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Carla Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Trata-se de procedimento regido pela jurisdição voluntária (ALVARÁ 

JUDICIAL) formulado por Isabela Magalhães Paulino representada por sua 

genitora Ana Carla Magalhães, qualificada nos autos, visando autorização 

judicial para levantamento dos valores depositados junto CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL referente ao saldo de quotas e rendimentos do PIS 

e FGTS de titularidade do “de cujus” Élsio da Conceição Paulino, falecido 

em 03/10/2015, informando ser sua filha e única herdeira.

Juntou documentos (f. 05/27).

Ofício do INSS juntado à f. 37 e da Instituição Financeira Caixa Econômica 

Federal juntado à f. 40.

Instado a se manifestar, o Parquet pugnou pelo deferimento do pleito (f. 

48).

É o relatório. Decido.

Trata-se de pedido de alvará judicial, informando que é filha e única 

herdeira de Élsio da Conceição Paulino, falecido em 03 de outubro de 

2015, deixando valores depositados junto a Caixa Econômica Federal (PIS 

e FGTS), e que somente pode ser levantado mediante o presente alvará 

que se requer.

Na f. 37, o gerente da agência do INSS informou a requerente como única 

dependente habilitada do “de cujus”.

Pois bem. O artigo 666 do Novo Código de Processo Civil c/c art. 2º da Lei 

nº 6.858/1980 dispensa a realização de inventário quando a partilha 

versar tão somente sobre saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional.

Com efeito, tratando-se de levantamento de saldos bancários de até 500 

OTN's deixados pelo de cujus, o requerimento poderá ser apresentado ao 

Juízo através da ação de alvará, independentemente da instauração de 

inventário ou arrolamento.

No caso dos autos, a similitude da hipótese autoriza a aplicação analógica 

do ato normativo mencionado.

Cumpre ressaltar que o presente feito não tem o condão de determinar 

ordem judicial, principalmente contra quem não figurou no processo 

(instituição financeira), mas apenas alvará - autorização de levantamento, 

reconhecendo os efetivos herdeiros para fins do recebimento de 

possíveis valores deixados pelo falecido.

Uma vez reconhecida a legitimidade nestes autos, caso a instituição 

Bancária não concorde em entregar o valor voluntariamente, deverá a 

parte requerente manejar ação própria litigiosa contra a mesma, instante 

em que o feito será decidido por sentença quanto a este.

Feita esta explanação, compulsando os autos observo que estão 

instruídos com todos os documentos necessários para a análise final do 

seu objeto, principalmente com relação aos documentos pessoais da 

requerente comprovando sua legitimidade como filha e a certidão de óbito 

de seu pai (f. 09 e f. 12).

Assim sendo, considerando que somente está requerendo autorização 

para levantamento do valor depositado na instituição financeira Caixa 

Econômica Federal, não havendo outros herdeiros ou dependentes, 

entendo que o pedido deve prosperar.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, considerando a documentação 

apresentada e com fundamento no art. 719 e seguintes do NCPC, DEFIRO 

a expedição de ALVARÁ levantamento do montante existente em nome do 

falecido Élsio da Conceição Paulino, para a requerente Isabela Magalhães 

Paulino representada por sua genitora Ana Carla Magalhães, como 

solicitado em f. 01/04.

Expeça-se o competente alvará.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que preenchem os requisitos 

autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC).

Sem custas ou despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76001 Nr: 227-94.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Canedo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONI FERNANDES SANCHES - 

OAB:19529/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio de Arruda 

- OAB:29.208, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:5699

 Intimar Patrono das Partes para que se manifestem, tendo em vista o 

retorno dos autos de Instancia Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43949 Nr: 1059-69.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dalva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ... Sobre as prestações em atraso 

incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na 

forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora 

devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir 

de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, 

c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da 

Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis 

concedidos no período de cálculo e observando-se a prescrição 

quinquenal conforme Súmula STJ 85.Deixo de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 

9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a 

requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que 

fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.Considerando o débito vencido, deixo de determinar a 

remessa de ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Número do 

CPF: 292.739.601-97.Nome da Mãe: Maria Dalva Pereira.Nome do 

segurado: Jurdelina Gomes Paranhos.Endereço do segurado: Rua Marilia, 

n. 02, Bairro Jardim Planalto, Juara/MT.Benefício concedido: Aposentadoria 

por invalidez.Renda mensal atual: Salário de Benefício. DIB: 21/12/2011 – 

data da cessação do benefício.Em Juara, 24 de janeiro de 

2018.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30063 Nr: 2626-77.2008.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade Médica São Lucas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Quatro Marcos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de Lima Camargo - 

OAB:293.400, Fernando Arruda Ramos da Silva - OAB:OAB/SP 

347.846, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910, Renato 
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de Perboyre Bonilha - OAB:3844/MT, Roberto Cardone - 

OAB:196924

 Certifico e dou fé que a publicação de 30.11.2017 no DJE 10148, não 

constou o nome dos patronos da requerida Dr. Renato de Perboyre 

Bonilha, Janaina Pedroso Dias de Almeida e Roberto Cardone, devendo 

portanto ser republicada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40213 Nr: 668-51.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Vicente do Nascimento, Valdinei Holanda 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Código n° 40213

D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Tendo em vista que a parte executada, apesar de intimada não pagou 

voluntariamente a dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em 

lei, resultando no inadimplemento do débito, aplicando-se o §1º do art. 523 

do CPC, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem legal elencada 

no art. 835, I do CPC, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em 

conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 178, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f. 178-v. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderá apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);

e) Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para 

se manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o 

exequente no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62543 Nr: 5156-78.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bezerra Industria e Comercio de Madeiras Ltda-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38937 Nr: 2960-43.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Vicente do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Código n° 38937

D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Tendo em vista que a parte executada, apesar de intimada não pagou 

voluntariamente a dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em 

lei, resultando no inadimplemento do débito, aplicando-se o §1º do art. 523 

do CPC, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem legal elencada 

no art. 835, I do CPC, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em 

conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 160, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f. 160-v. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderá apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);

e) Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para 

se manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o 

exequente no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13410 Nr: 1820-81.2004.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Amb. Rec. Nat. Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Borges & Filhos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453/MT, Luiz Ferreira Vergilio - OAB:4614/MT

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Abra-se vista ao apelante para, no prazo legal, apresentar suas razões 

recursais.

Posteriormente, remetam-se os autos ao apelado para contrarrazões no 

mesmo prazo.

Findo o prazo, com ou sem as contrarrazões, subam os autos ao Egrégio 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65518 Nr: 2665-64.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino, Valdir Leandro Cavichioli, 

Luiz Carlos Carassa, Roberto Sachetti, Fabio Alves Donizeti, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves, João Aparecido Cardoso, Rosangela Cristina 

Santelli, Andreia Cristina Correia Sichieri, Wilson Aluizio da Silva Figueira, 

Clínica Médica Vale do Arinos Ltda, Clinica Médica São Paulo Ltda - EPP, 

Figueira e Chaves Ltda, Marilza Helena Rodrigues Viana, Francisco de 

Assis Domingues, Fernando do Nascimento Melo, Haroldo Hatanaka, 

Luciana Bevilacqua Barros, Takaaki Hosoume, Vanilda de Souza, São 

Lucas Prestadora de Serviços e Atividades Hospitalares Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, André Rodrigo Schneider - OAB: 

MT/7.824-B, Élcio Lima do Prado - OAB:4.757/MT, Fabio Alves 

Donizeti - OAB:12.674, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Giana Vanessa Micheletti - OAB:13007, LEONARDO FERNANDES 

MACIEL ESTEVES - OAB:14143, LUIZ CARLOS CARASSA - OAB:4223, 

Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, Patrícia Quessada Milan 

- OAB:7131/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT, RODRIGO 

LUIZ MARTINS - OAB:8981, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, 

RONEY SANDRO CUNHA - OAB:5030, Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A ... 1- Primeiro, cabe observar que 

a qualificação jurídica, como se pretende no presente caso, não pode 

confundir-se com a redefinição dos fatos e das provas fixados pela corte 

de origem. 2- Segundo, sabe-se que o STJ tem firme posicionamento no 

sentido de que, se existentes meros indícios de cometimento de atos 

enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve 

ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, 

§§ 7º, 8º e 9º, da Lei nº 8.429/92 (fase em que a presente demanda foi 

interrompida), vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar 

o maior resguardo do interesse público. 3- Agravo regimental não provido. 

(STJ – AgRg-AG-REsp. 43.869 – (2011/0127103-1) – 2ª T. – Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – DJe 17.11.2011 – p. 568)FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, e nos exatos termos do art. 17 § 9°, da Lei n° 8.429/93, 

recebo a petição inicial nos termos em que foi proposta. Intime-se a parte 

requerida na pessoa do seu advogado para, no prazo legal, contestar o 

pedido, advertindo-a que não sendo contestada presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial. A intimação será na pessoa do 

advogado, consoante o disposto no enunciado 12 da ENFAM/STJ (Na 

ação civil por improbidade administrativa, notificado o réu e apresentadas 

as manifestações preliminares, com a relação processual triangularizada e 

a realização concreta do contraditório constitucionalmente assegurado, 

recebida a petição inicial pelo cumprimento dos requisitos previstos na lei, 

descabe a expedição de novo mandado de citação, sendo suficiente a 

intimação na pessoa do advogado constituído, para fins de contestação. 

Recomenda-se que a advertência de que não será realizada nova citação 

conste do mandado da notificação inicial).Notifique-se a pessoa jurídica de 

direito público à qual pertence o agente para, querendo, ingressar no feito 

nos termos do § 3°, do art. 17 da lei 8.429/92.CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-78.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000160-78.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: JACKELINE CARLOS DE SOUZA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos materiais e morais, em que a parte autora sustenta 

que viajava em voo operado pela promovida, de Curitiba-PR com destino a 

Sinop/MT, e destino final, Juara. Porém, alega que ao fazer conexão em 

Cuiabá MT, o voo para Sinop foi cancelado, não tendo a empresa 

remanejado os passageiros e ela para outros voos, mesmo que de 

companhias diversas. Argumenta que teve de voltar a Juara, seu destino 

final, de ônibus, atrasando seu retorno em mais de doze horas, sendo que 

o esposo a aguardava em Sinop para chegar no mesmo dia. Pelo que 

pleiteia ressarcimento pelos gastos com a viagem não programada e 

indenização por danos morais. Em síntese, são essas, a causa de pedir e 

pedidos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece competir 

ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso vertente, 

restou incontroverso o defeito na prestação dos serviços, caracterizado 

pelo cancelamento do voo previsto para Sinop MT, o que obrigou a parte 

promovente a prosseguir sua viagem de ônibus. A parte ré alegou 

problemas de manutenção não programada na aeronave para justificar o 

cancelamento, e que esse procedimento foi para evitar riscos aos 

passageiros. Em suma, alega caso fortuito por problema detectado fora da 

manutenção programada, o que afastaria sua responsabilidade pelo 

atraso. Em que pesem as referidas alegações, entendo que a justificativa 

apresentada – problema em equipamentos de segurança da aeronave, o 

que demandou manutenção não programada, não é suficiente a ponto de 

desincumbi-la do dever de indenizar passageiros pelos transtornos 

ocasionados pelo cancelamento do voo. Ainda que se alegue a 

preservação da segurança dos passageiros, não se trata de fortuito 

externo, mas interno, já que ocorrências fora da manutenção programada 

são inerentes aos riscos da atividade de transporte aéreo ao qual a 

promovida está exposta. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE 

AÉREO. ATRASO NO EMBARQUE. CULPA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 

A MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE, OCASIONANDO O 

ATRASO E/OU CANCELAMENTO DO VOO NÃO POSSUI O CONDÃO DE 

AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR, POIS CONFIGURA FORTUITO 

INTERNO, INERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria 

existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à 

pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova. Quantum 

indenizatório. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros 

adotados pela Câmara para casos similares. PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70063382394, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 27/08/2015). Portanto, o 

cancelamento da viagem, que ocasionou transtornos à parte autora 

configura falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14 do CDC, 

situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, 

salvo se, nos termos do §3º do citado artigo acima o fornecedor provar 
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que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

ré. Assim, resta configurada a ocorrência dos danos, pelos transtornos 

ocasionados. No que toca aos danos materiais, embora comprovados nos 

autos (despesas com alimentação e passagem de ônibus – total de R$ 

210,98), indefiro o pedido de ressarcimento, eis que o valor de R$ 300,00 

do voucher compensatório dado à promovente é suficiente para haver 

compensação entre as partes; tendo aquela inclusive, utilizado 

posteriormente esse voucher em outra viagem junto à promovida, 

conforme demonstrado na defesa. Quanto aos danos morais, entendo 

caracterizáveis no presente caso. O consumidor, ao contratar serviços de 

transporte, como no caso em tela, pressupõe que o transportador irá 

cumprir efetivamente aquilo que foi contratado – levá-lo até o destino 

pretendido, e no horário aprazado. Com o atual formato de vida em 

sociedade, com inúmeros compromissos pessoais e profissionais, o 

passageiro então se organiza em torno dessa viagem, tais como o 

adiamento ou cancelamento de compromissos, programa horários, reserva 

hotéis, combina quem irá lhe buscar no aeroporto etc. Por mais que 

eventuais atrasos ou problemas sejam previsíveis, o passageiro 

pressupõe também a qualidade do serviço prestado pela companhia 

aérea, materializada em aeronave esteja apta a tanto, em boas condições 

de voo, e com manutenção periódica; justamente para evitar quaisquer 

ocorrências. Assim, caso a viagem não ocorra conforme previsto, 

especialmente por problemas decorrentes do próprio serviço prestado 

(que é o presente caso) e demandando manutenção não-programada, 

essa falha prejudica e interfere por consequência tais compromissos e 

programações do passageiro, causando-lhe transtornos (pela perda ou 

cancelamento, por exemplo), inclusive a terceiros, como no presente 

caso, havendo notícia de que o marido da parte autora foi até Sinop 

buscá-la, mas perdeu a viagem, diante do cancelamento. Tais situações 

geram dever de indenizar, pois tratam-se de transtornos que ultrapassam 

o mero dissabor cotidiano, e esse dever é inerente à obrigação de 

resultado que caracteriza o contrato de transporte, exceto por fato da 

natureza, o que não é o caso. Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento que são, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua conduta nos fatos narrados, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. Portanto, esses elementos autorizam a fixação da 

indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que entendo 

mais justa e equânime ao caso, além de atender aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de CONDENAR a demandada AZUL LINHAS AÉREAS S.A. 

ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do 

INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, 

por tratar-se de responsabilidade contratual. E por consequência, o faço 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. FABRICIO 

SÁVIO DA VEIGA CARLOTA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000176-32.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CASA SHOPPING MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000176-32.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: CASA SHOPPING MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: ANA CLAUDIA DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Em síntese, sustenta a 

parte autora que é credora da parte reclamada no valor total atualizado de 

R$ 10.780,93, conforme documentos anexados com a inicial. Nota-se que 

a parte promovida foi regularmente citada, conforme certidão no evento n. 

14600014; todavia não compareceu à sessão de conciliação, nem 

apresentou qualquer justificativa de sua ausência, tornando-se, dessa 

forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 

da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de 

uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade 

de contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, pois, além da inércia da parte promovida, a pretensão 

se mostra devidamente amparada documentalmente, além de não existir 

qualquer fato que coloque em dúvida o direito pleiteado pela parte autora. 

Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, 

decreto a revelia da parte promovida, e JULGO procedente o pedido 

contido na inicial, para o fim de CONDENAR a reclamada em pagar à parte 

autora a importância de R$ 10.780,93 (dez mil setecentos e oitenta reais e 

noventa e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, 

CTN), a contar da citação; e o faço, com resolução de mérito, conforme 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 
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baixas e anotações de estilo. Às providências. FABRICIO SÁVIO DA 

VEIGA CARLOTA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-58.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000032-58.2017.8.11.0018 REQUERENTE: VINICIUS PAULO LINCK 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos e etc. 

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo requerente, em face 

da sentença que extinguiu o feito ante a incompetência do Juizado 

Especial Civel, alegando em suma que houve obscuridade no julgamento. 

Requer a conversão da ação monitória em ação de cobrança ou 

alternativamente, a remessa dos autos ao juízo competente. Pois bem. 

Assim dispõe o art. 1.022, do NCPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o.” Analisando o dispositivo acima 

verifico que não restou caracterizada qualquer obscuridade na sentença, 

devendo ser mantido na integra o julgamento, pois a matéria foi 

amplamente examinada e esgotada em sintonia com as teses 

apresentadas e as provas constantes dos autos, respeitando direitos 

Constitucionais e cristalinamente fundamentada com as normas legais 

aplicáveis. Ademais, a conversão da ação monitória em ação ordinária de 

cobrança não é possível, visto que somente pode haver aproveitamento 

dos atos quando a conversão ocorrer em âmbitos compatíveis de ritos 

procedimentais, o que, in casu, não há. Ainda, no caso em apreço a 

petição inicial sequer foi recebida, não sendo possível a remessa dos 

autos a justiça comum, o que deve ser feito pelo requerente, com as 

devidas cautelas de praxe, inclusive com recolhimento do preparo 

necessário. Desta forma, tratando-se de mero inconformismo do 

requerente, quanto a alegada obscuridade, esta deverá ser atacado por 

meio de recurso cabível. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, RECEBO os 

embargos de declaração e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença na 

sua integralidade. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-28.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000034-28.2017.8.11.0018 REQUERENTE: VINICIUS PAULO LINCK 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos e etc. 

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo requerente, em face 

da sentença que extinguiu o feito ante a incompetência do Juizado 

Especial Civel, alegando em suma que houve obscuridade no julgamento. 

Requer a conversão da ação monitória em ação de cobrança ou 

alternativamente, a remessa dos autos ao juízo competente. Pois bem. 

Assim dispõe o art. 1.022, do NCPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o.” Analisando o dispositivo acima 

verifico que não restou caracterizada qualquer obscuridade na sentença, 

devendo ser mantido na integra o julgamento, pois a matéria foi 

amplamente examinada e esgotada em sintonia com as teses 

apresentadas e as provas constantes dos autos, respeitando direitos 

Constitucionais e cristalinamente fundamentada com as normas legais 

aplicáveis. Ademais, a conversão da ação monitória em ação ordinária de 

cobrança não é possível, visto que somente pode haver aproveitamento 

dos atos quando a conversão ocorrer em âmbitos compatíveis de ritos 

procedimentais, o que, in casu, não há. Ainda, no caso em apreço a 

petição inicial sequer foi recebida, não sendo possível a remessa dos 

autos a justiça comum, o que deve ser feito pelo requerente, com as 

devidas cautelas de praxe, inclusive com recolhimento do preparo 

necessário. Desta forma, tratando-se de mero inconformismo do 

requerente, quanto a alegada obscuridade, esta deverá ser atacado por 

meio de recurso cabível. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, RECEBO os 

embargos de declaração e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença na 

sua integralidade. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-93.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RENATO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FACILITA CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010306-93.2016.8.11.0018 REQUERENTE: SEBASTIAO RENATO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: FACILITA CORRESPONDENTE FISCAL E 

ADMINISTRATIVO LTDA - ME, BANCO BMG Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A., visando suprir 

suposta omissão na sentença que julgou parcialmente procedente a 

presente demanda, sustentando o recorrente, em suma, que não houve 

fixação quanto aos índices aplicados à correção monetária e juros da 

condenação em danos materiais, bem como a data de inicio para a referida 

correção. Pois bem, primeiramente não conheço dos embargos de 

declaração, eis que intempestivos, conforme certidão inserida no ID: 

11118850. Outrossim, visando sanar erro material na sentença (art. 1.022, 

III do CPC), quanto aos índices aplicados a condenação de restituição em 

dobro do valor que excedeu o limite a ser pago, passo a decidir. 

Considerando a ausência de fixação dos índices aplicados à correção 

monetária e juros da condenação a restituição dos valores pagos 

indevidamente, bem como a data de inicio para aplicação de tais índices, 

passa a fazer parte da sentença, item “b” do dispositivo o seguinte: 

“CONDENAR a parte ré Banco BMG em devolver em dobro o valor de R$ 

3.200,99 (três mil e duzentos CONDENAR reais e noventa e nove 

centavos), que conforme fundamentação acima, é o montante que 

excedeu o limite a ser pago; e, caso tenha havido qualquer desconto que 

exceda os R$ 8.446,32 noticiados na impugnação, deverá devolver a 

diferença em dobro, valores estes a ser atualizados monetariamente e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a data da citação.” No mais, 

intime-se a parte exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto ao deposito judicial realizado nos autos pela executada. Após, 

concluso para deliberação. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-13.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000035-13.2017.8.11.0018 REQUERENTE: VINICIUS PAULO LINCK 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos e etc. 

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo requerente, em face 

da sentença que extinguiu o feito ante a incompetência do Juizado 

Especial Civel, alegando em suma que houve obscuridade no julgamento. 

Requer a conversão da ação monitória em ação de cobrança ou 

alternativamente, a remessa dos autos ao juízo competente. Pois bem. 

Assim dispõe o art. 1.022, do NCPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o.” Analisando o dispositivo acima 

verifico que não restou caracterizada qualquer obscuridade na sentença, 

devendo ser mantido na integra o julgamento, pois a matéria foi 

amplamente examinada e esgotada em sintonia com as teses 

apresentadas e as provas constantes dos autos, respeitando direitos 

Constitucionais e cristalinamente fundamentada com as normas legais 

aplicáveis. Ademais, a conversão da ação ação monitória em ação 

ordinária de cobrança não é possível, visto que somente pode haver 

aproveitamento dos atos quando a conversão ocorrer em âmbitos 

compatíveis de ritos procedimentais, o que, in casu, não há. Ainda, no 

caso em apreço a petição inicial sequer foi recebida, não sendo possível a 

remessa dos autos a justiça comum, o que deve ser feito pelo requerente, 

com as devidas cautelas de praxe, inclusive com recolhimento do preparo 

necessário. Desta forma, tratando-se de mero inconformismo do 

requerente, quanto a alegada obscuridade, esta deverá ser atacado por 

meio de recurso cabível. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, RECEBO os 

embargos de declaração e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença na 

sua integralidade. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-22.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN VENANCIO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000015-22.2017.8.11.0018 REQUERENTE: GEOVAN VENANCIO ROCHA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO acostado em ID: 11756447 dos autos, o qual, conforme 

certificado em ID: 11834783 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez presentes os 

requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e adequação) 

impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, SOMENTE NO SEU 

EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 

9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas Recursais deste 

estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-92.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA RAMOS OAB - MT22994/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELY SANTANTONIO - VULGO: CACERTÃO CUIABANO (REQUERIDO)

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

PORTAL ARINOS (REQUERIDO)

OLHAR DIRETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000075-92.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: ERALDO FRANCISCO ALVES REQUERIDO: GLOBO 

COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, ELY SANTANTONIO - VULGO: 

CACERTÃO CUIABANO, PORTAL ARINOS, OLHAR DIRETO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se no evento n. 13793737, 

que o promovente foi intimado a fornecer o atual endereço das partes 

promovidas não encontradas para citação, mantendo-se inerte, conforme 

certidão no evento n. 14040527. Diante do exposto, considerando que a 

parte interessada não promoveu ato que lhe competia, em face da sua 

inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-28.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CIPRIANO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010375-28.2016.8.11.0018 REQUERENTE: VALMIR CIPRIANO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado em 

ID: 11573659 dos autos, o qual, conforme certificado em ID: 11629240 é 

TEMPESTIVO; 2. Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade 

(interesse, legitimidade e adequação) impõe-se o recebimento do presente 

recurso, porém, SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento 

das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem 

manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-80.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RANGEL ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010227-80.2017.8.11.0018 REQUERENTE: PAMELA RANGEL ARRUDA 

REQUERIDO: DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - 

EPP DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado em ID: 

11545150 dos autos, o qual, conforme certificado em ID: 11548491 é 

TEMPESTIVO; 2. Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade 

(interesse, legitimidade e adequação) impõe-se o recebimento do presente 
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recurso, porém, SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento 

das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem 

manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-21.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DIAS COLARES (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 04/04/2018 13:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92086 Nr: 2704-56.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 , RECEBO o recurso em sentido estrito interposto pela defesa (fl. 

452).Intime-se a Defesa para oferecer as suas razões, no prazo 

legal.Após, abra-se vistas ao Ministério Público para apresentat 

contrarrazões, no prazo legal.Apresentada as contrarrazões, voltem os 

autos conclusos para eventual juízo de retratação, nos termo do art. 589 

do CPP. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juara-MT, 

27 de fevereiro de 2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 76553 Nr: 491-14.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Ronque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que se trata de ação penal de 

competência do Júri, sendo assim, abram-se vistas às partes para 

manifestarem eventual interesse na(s) arma(s) apreendida(s).

Em caso negativo, desde já determino o encaminhamento da(s) arma(s) 

apreendida(s) ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e 

da Resolução nº 134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, 

promova a restituinão, conforme preceitua o art. 119.

Sendo a resposta positiva, mantenha a(s) citada(s) arma(s) em depósito 

para posterior utilização em plenário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 30 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 71750 Nr: 2106-73.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Flor, Alexandro Rodrigues, Gelson 

Gonçalves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Aristides Jose Botelho de Oliveira - 

OAB:3911/MT, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:, MARCELO 

RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18930/MT

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituinão, 

conforme preceitua o art. 119.

No mais, cumpra-se as determinações anteriores.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 73600 Nr: 2970-14.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcelino Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:14341-E

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu 

ANTÔNIO MARCELINO MACHADO, devidamente qualificado nos autos, 

como incursos nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, artigo 21 

da Lei de Contravenções Penais e artigo 12 da Lei 10.826/2003.Passo a 

graduar a pena. Dosimetria do crime de ameaça [...] O réu é reincidente, 

razão pela qual agravo a pena em 6 (seis) meses, totalizando 6 (seis) e 15 

(quinze) dias de prisão simples. Não se encontram presentes causas de 

majoração ou diminuição, pelo que torno a pena antes aplicada em 

definitiva. Dosimetria do crime de posse ilegal de arma de fogo [...] 

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base no mínimo legal de 1 (um) 

ano de detenção e dez dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo.O réu 

é reincidente, razão pela qual agravo a pena em 6 (seis) meses, 

totalizando 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) 

dias-multa. Não se encontram presentes causas de majoração ou 
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diminuição, pelo que torno a pena antes aplicada em definitiva. Incidindo a 

regra do cúmulo material do artigo 69 do CP às penas em análise, deve o 

réu cumprir 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e 6 (seis) meses e 15 

(quinze) dias de prisão simples, por necessária e suficiente a repreender 

suas condutas.Em decorrência da reincidência do acusado deverá iniciar 

o cumprimento da pena no regime semiaberto, consoante a inteligência do 

artigo 33, § 2º, “b” do Código Penal. [...] Expeça-se guia de execução 

penal;Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário e após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80917 Nr: 2419-97.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Ademais, o próprio réu, em seu depoimento na fase inquisitorial, afirmou 

que a arma é de sua propriedade, porém não tem nenhuma documentação, 

fato este que o impossibilita de reaver a arma futuramente, eis que é 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituição, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83304 Nr: 3729-41.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ornã Junir dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituição, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 84549 Nr: 4426-62.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleber Alves Ferreira, Jesuino Clemente 

Parapina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Ademais, o próprio réu, em seu depoimento na fase inquisitorial, afirmou 

que a arma é de sua propriedade, porém não tem nenhuma documentação, 

fato este que o impossibilita de reaver a arma futuramente, eis que é 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituição, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 70500 Nr: 1518-66.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino dos Ramos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.
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O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituição, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001274-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN ZATT VALANDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUAN PHABLO FUZI KOPTSKI (RÉU)

VILMAR KOPTSKI (RÉU)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), para cumprimento do mandado nos bairros Modulo 2 e 

Bairro Industrial, no prazo de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o 

referido valor deverá ser recolhido por meio do sistema 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000307-83.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO NUNES DIAS (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para manifestar 

acerca do comprovante de depósito judicial realizado pela parte requerida 

(id. 11857114 e 11857175), no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001013-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. N. (REQUERIDO)

I. P. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para retirar o Ofício da 

id. nº 11724458, bem como os documentos necessários para a abertura 

de conta, conforme sentença.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 92295 Nr: 335-10.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA CRISTINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 122211 Nr: 2739-29.2016.811.0025

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR EM CARTÓRIO A CERTIDÃO DE NASCIMENTO 

DO INTERDITADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 135471 Nr: 145-71.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE MINERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM INACIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9.893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA-MT, REFERENTE À CARTA 

PRECATÓRIA EXTRAÍDA DOS AUTOS DE ORIGEM Nº 

957-60.2014.811.0088 (CÓDIGO 54335, VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

ARIPUANÃ-MT). OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120349 Nr: 1619-48.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA HAMUD ZAVISLAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEREZINHA HAMUD ZAVISLAK, CNPJ: 

13265536000180. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em desfavor de TEREZINHA HAMUD ZAVISLAK, 

buscando, em apartada síntese, a condenação da parte requerida ao 

pagamento da importância de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos 

reais), referente a valores decorrentes de locação.

Despacho/Decisão: Vistos etc. [...] Desta forma, recebo a inicial posto que 

atendidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, e determino a citação da 

parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob 

pena de incorrer nos efeitos da revelia e presunção da veracidade das 

alegações formuladas na inicial (artigos 335 e 344, do NCPC). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína/MT, 04 de novembro 

de 2016. Roger Augusto Bim Donega. Juiz de Direito."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 16 de fevereiro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90281 Nr: 4593-97.2012.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS, AAB, JAM, MEDM, "CEBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA 

PARTE REQUERIDA, BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 99411 Nr: 812-96.2014.811.0025

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VILMA GIRALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIANE BARBOSA LOURENÇO, 

ADENILSON SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

- OAB:21.432/MT, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 120510 Nr: 1748-53.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SECAFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) CENTRO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 123032 Nr: 3271-03.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO MARTINS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, OU A 

RETIRE EM SECRETARIA PARA CUMPRIMENTO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 33864 Nr: 2016-59.2006.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, J.GOMES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:5150-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA À FL. 380, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 85149 Nr: 5674-18.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL BENEFICÊNCIA DE JUINA LTDA, MIRLEY 

ALARCÃO MORAES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDICAL MINAS HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO RODRIGUES 

MONTEIRO - OAB:OAB/MG 86.539

 DESPACHO FL. 231: "Vistos etc. INDEFIRO o pedido retro haja vista o fato 

de que o referido redirecionamento se dar através da desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa, a qual possui rito próprio, E DOU A 

ÚLTIMA OPORTUNIDADE à parte exequente para dar efetivo 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção dos autos 

sem resolução do mérito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 91150 Nr: 5533-62.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIANE JACINTA STUMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 
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OAB:7825-B, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 DESPACHO FL. 153: "Vistos etc. MANIFESTE-SE a parte executada, no 

prazo legal."

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 33909 Nr: 2079-84.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

BIAVA LTDA-ME, MARINALDO JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEIA SANTOS DIAS - 

OAB:197.358 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUÍNA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS DIAS

AUTOS N. 2079-84.2006.811.0025 - 33909

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): CARGILL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

EXECUTADO(A,S): COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS BIAVA 

LTDA-ME e MARINALDO JOSÉ RODRIGUES

CITANDO(A,S): Requerido(a): Comércio de Produtos Agropecuários Biava 

Ltda-me, CNPJ: 04208007000154, brasileiro(a), Endereço: Gov. Jaime 

Campos, S/n, Bairro: Cxp-227- Setor Industrial, Cidade: Juína-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/09/2006

VALOR DO DÉBITO: R$ 16.925,88

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial 

promovida por Cargill Nutrição Animal LTDA em face de Comércio de 

Produtos Agropecuários Biava LTDA-ME e Marinaldo José Rodrigues.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 10 (dez) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, MATHEUS RIBEIRO BATISTA PAINS - 

TÉCNICO JUDICIÁRIO, digitei.

 Juína - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Rosane Inês Noatto

Escrivã(o) Judicial

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001454-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORACIL GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA CONSTANCIA DE MAGALHAES GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1001454-47.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: ORACIL GARCIA REQUERIDO: VANDA CONSTANCIA DE 

MAGALHAES GARCIA Vistos em correição. Considerando a necessidade 

de readequar a pauta de audiências da Segunda Vara da Comarca de 

Juína/MT, entendo por bem redesignar a audiência anteriormente 

agendada, para o dia 21 de março de 2018, às 15h00min. Procedam-se as 

citações e intimações necessárias. Às providências. Juína/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000163-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DALTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LOUREIRO DE LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000163-75.2018.8.11.0025 AUTOR: JOSE DALTO 

RÉU: JAIR LOUREIRO DE LIMA DESPACHO Vistos em correição. Recebo a 

exordial, eis que preenchidos os requisitos do art. 319, NCPC. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 c/c art. 

99, § 3º, NCPC. No caso em que a petição inicial não está devidamente 

instruída, de forma a comprovar os requisitos do artigo 561 do Novo 

Código de Processo Civil, necessária se faz a justificação prévia do 

alegado. Compulsando os autos, entendo conveniente a realização de 

audiência de justificação prévia, consoante autoriza artigo 562, segunda 

parte do NCPC, com vistas à complementação do pedido inicial, eis que os 

argumentos expostos na petição inicial e os documentos juntados não 

permitem de plano uma valoração segura da controvérsia de índole 

possessória, mormente, quando pleiteada medida liminar. Desta feita, 

designo a data de 21/03/2018 às 16h00m, para realização de audiência de 

justificação, devendo a parte autora trazer suas testemunhas 

independente de intimação, contudo, o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado com o mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência da 

audiência, sob pena de preclusão. CITE-SE o réu, nos termos do artigo 

562, terceira parte, NCPC, para comparecer à audiência, advertindo-o de 

que poderá intervir apenas para formular contraditas e reperguntas às 

testemunhas do autor, desde que o faça por intermédio de advogado. O 

prazo para contestar a ação contar-se-á da intimação do despacho que 

deferir ou não a medida liminar (NCPC, art. 564, parágrafo único). Às 

providências. Juína/MT, 23 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132940 Nr: 4432-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Mendes Pereira - 

OAB:4455

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUÍNA

Processo sob o código n. 132940

ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Em 26 de Fevereiro de 2018, às 13h50min, nesta cidade e Comarca de 

Juína–MT, na sala de audiências do Fórum, onde se encontrava o 

Excelentíssimo senhor Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz de Direito desta 

Comarca, acompanhado da secretária dos trabalhos, na fé do seu cargo, 

o(a) representante do Ministério Público, Dr. Dannilo Preti Vieira. Pelo MM. 

Juiz foi determinado que se apregoasse as partes e demais intimados. 

Aberta a audiência, foi informado aos presentes que, nos termos do art. 

405, § 1.°, do Código de Processo Penal, os depoimentos prestados serão 

armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo ficará gravado 

em mídia adequada, juntado aos autos. Os presentes tomaram ciência da 
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vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a 

pessoas estranhas ao processo. Presente o estagiário da faculdade Ajes, 

Leal Ferreira Alves. As partes desistem da oitiva da testemunha Grezielli 

Regina de Almeida Pombo. A testemunha José Carlos, orientado por seu 

advogado, permaneceu em silêncio (arquivo em áudio), tendo o juízo 

encerrado a audiência (decisão em áudio). O MP postulou a juntada do 

interrogatório de José Carlos nos autos originais sob o código n° 114471, 

como “prova emprestada”, concorde a Defesa. Pelo MM Juiz foi proferido 

o seguinte DESPACHO: “Vistos. De proêmio, considerando a ausência de 

Defensor Púbico lotado nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo 

para o ato, Dr. Caio Fernando Gianini Leite, ARBITRO HONORÁRIOS 

DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE 

certidão de honorários dativos para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, 

Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. 

DECLARO ENCERRADA a instrução criminal. Decorrido o prazo da 

precatória, INTIMEM-SE as partes para alegações finais, no prazo legal, 

iniciando-se pelo MP. DEFIRO a juntada da prova emprestada postulada 

pelo MP. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE”. Nada mais. Eu 

Daiany Faria de Oliveira, digitei.

 Dr. Vagner Dupim Dias Dr. Dannilo Preti Vieira

Juiz de Direito Promotor de Justiça

 Dr. Caio Fernando Gianini Leite

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132971 Nr: 4452-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PRADO MACHADO, ROSILANDIA 

ANÁLIA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO 

- OAB:18265/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183196143

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 132971.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 28/02/2018 18:09:48

Assunto: URGENTE - RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA PARA 

CUMPRIR ALVARÁ DE SOLTURA E INTIMAR A PARTE RÉ DA SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129750 Nr: 2359-69.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE DA SILVA, JAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal para CONDENAR os réus ROSIMEIRE DA SILVA, vulgo 

“ROSE” e JAIR DE SOUZA como incurso nas penas do art. 33, “caput”, 

ambos da Lei 11.343/2006, ABSOLVENDO-OS quanto ao crime previsto no 

art. 35 da Lei 11.343/2006.Passo a individualização das penas aplicadas 

aos réus, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do 

CP.:DOSIMETRIA DA PENAPena: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos 

e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa.I)DA RÉ ROSIMEIRE DA SILVA, vulgo “ROSE”. Considerando o 

regime fixado, bem como porque não há graves elementos a justificar a 

segregação cautelar da condenada, REVOGO a prisão preventiva da 

acusada ROSIMEIRE DA SILVA, vulgo “ROSE”. EXPEÇA-SE o imediato 

ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver presa.II)DO RÉU 

JAIR DE SOUZA Considerando o regime fixado, bem como porque não há 

graves elementos a justificar a segregação cautelar da condenada, 

REVOGO a prisão preventiva do acusado JAIR DE SOUZA. EXPEÇA-SE o 

imediato ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver preso. 

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129750 Nr: 2359-69.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE DA SILVA, JAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 Código de rastreabilidade: 81120183196166

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 129750.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 28/02/2018 18:19:27

Assunto: URGENTE - RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA PARA 

CUMPRIR ALVARÁ DE SOLTURA E INTIMAR A PARTE RÉ DA SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132971 Nr: 4452-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PRADO MACHADO, ROSILANDIA 

ANÁLIA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO 

- OAB:18265/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR os réus MARCELO PRADO MACHADO, vulgo “MARCELO 

1313” e ROSILÂNDIA ANÁLIA TRINDADE, na pena do art. 33, “caput”, da 

Lei n. 11.343/06.Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do 

Código Penal, passo à individualização da pena. QUANTO AO RÉU 

MARCELO PRADO MACHADO, VULGO “MARCELO 1313”. Considerando o 

regime fixado, bem como porque não há graves elementos a justificar a 

segregação cautelar do condenado, REVOGO a prisão preventiva do 

acusado MARCELO PRADO MACHADO, VULGO “MARCELO 1313”. 

EXPEÇA-SE o imediato ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não 

estiver preso.QUANTO A RÉ ROSILÂNDIA ANÁLIA TRINDADE. 

Considerando o regime fixado, bem como porque não há graves elementos 

a justificar a segregação cautelar do condenado, REVOGO a prisão 

preventiva da acusada ROSILÂNDIA ANÁLIA TRINDADE. EXPEÇA-SE o 

imediato ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver presa. 

P.I.C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96847 Nr: 5315-97.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARIO DE SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Destarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu LEANDRO MÁRCIO DE SOUZA DIAS nas 

penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 

11.340/06. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código 

Penal, passo à individualização da pena:Pena: detenção, de 3 (três) 

meses a 3 (três) anos. 1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu 

praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, 

nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo 

penal;2)Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;3)Conduta 

Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.4)Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 
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concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico 

relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: são inerentes ao 

tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 8)Comportamento da vítima: 

inexistente. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a 

pena-base em 3 (três) meses de detenção.2ª FASEInexistem 

circunstâncias atenuantes e agravantes.3ª FASEInexistem causas de 

aumento ou diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 03 

(três) meses de detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME 

ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, todavia, deixo de 

proceder à substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de 

direito e conceder o sursis (arts. 44 e 77 do CP),

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103597 Nr: 4228-72.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 Ante ao exposto, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o 

acusado GUSTAVO DIONE FELISARDO, dos crimes a ele 

imputado.EXTRAIA-SE cópia destes autos e ENCAMINHEM-SE para 

autoridade policial a fim de investigar e posteriormente instaurar inquérito 

policial em face de Glazieli, para apurar eventual crime de denunciação 

caluniosa. Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

dê-se BAIXA na culpa, PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe 

e ARQUIVEM-SE.P.I.C.Juína/MT, 18/01/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120850 Nr: 1915-70.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SEDNEI SCHORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Intimação do advodo do réu para, querendo, manifestar acerca da cota do 

Ministério Público e documentos de fl. 115/120, no prazo de 05 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA 99015544115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA OAB - 990.155.441-15 

(REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE PACHECO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

23/03/2018 às 12:30. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

23/03/2018 às 12:40. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-56.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, da audiência de conciliação designada para o dia 

23/03/2018 às 12:50. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON PEREIRA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

23/03/2018 às 13:00. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-40.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE M. S. NEVES LUDKE (REQUERIDO)

RENATO VICTOR (REQUERIDO)

JOSE EVERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

ALCIMAR BEZERRA SOARES (REQUERIDO)

 

Devido ao transcorrer do tempo, tem o presente a finalidade de intimar a 

parte autora para, em 05(cinco)dias, requerer o que entender de direito. 

Nos termos da legislação em vigor e do provimento 55/2007 CGJ, bem 

como da Portaria 1.2015-GAB

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-33.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ROBINSOM BRAGATO MARTUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARUTA BATISTA OAB - SP251353 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

 

Tem a presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 
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seu Advogado, para manifestar o que entender de direito no prazo de 5 

(Cinco) dias, sob pena de extinção dos autos sem resolução do mérito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 108870 Nr: 2026-88.2015.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a querelada não foi localizada no endereço indicado 

nos autos, tem o presente a finalidade de intimar a Querelante para, em 

05(cinco) dias, informar o endereço atualizado da querelada.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253503 Nr: 4996-35.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muriaço Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:19.356, Paula Regina Cardoso - OAB:15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 (...) As benesses da justiça gratuita representam prerrogativa também 

estendida às pessoas jurídicas, conforme Súmula 481 do STJ, desde que, 

ressalte-se, comprovarem que as verbas para o custeio das despesas 

processuais comprometerão o seu regular funcionamento. O fato de a 

empresa recorrente encontrar-se em processo de recuperação judicial 

não induz, por si só, à obrigatoriedade da concessão do benefício da 

gratuidade, devendo a mesma colacionar provas escorreitas acerca da 

carência de recursos a ensejar o deferimento da pretendida gratuidade. 3. 

A ausência de fatos e argumentos jurídicos capazes de modificar o juízo 

de convencimento externado na decisão recorrida enseja a negativa de 

provimento ao regimental. 4. É dever da recorrente instruir devidamente 

seu pedido de gratuidade judiciária com provas de sua carência financeira 

em tempo oportuno, não podendo fazer a juntada de documentos novos 

em sede de regimental. (TJMS, AGR 08001521720148120001, 2ª Câmara 

Cível, Relator Jairo Roberto de Quadros, j. 18 de Agosto de 2015)Assim, 

INTIME-SE a parte autora, via seu patrono, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas judiciais ou junte aos 

autos elementos aptos a aferir a hipossuficiência alegada. Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D´Oeste/MT, 24 

de outubro de 2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235254 Nr: 293-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TAdC, MdGAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLINTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:22335/O

 Código: 235254

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Guarda” com pedido liminar proposta por Tatyane 

Aparecida da Costa em desfavor de Samuel Marçal de Lima, ambos 

qualificados nos autos, sob o fundamento de que a menor Maria das 

Graças Aparecida Marçal é fruto de relacionamento com o requerido e que 

sempre esteve sob seu poder.

A inicial (fls.05/07-verso) veio instruída com documentos de fls.09/12.

Este Juízo recebeu a exordial, determinando a realização de estudo 

psicossocial com o requerido, postergando a análise da liminar (fls.13).

Às fls.20/22, aportou relatório psicossocial dando conta de que o 

requerido se encontra preso e que a autora ostenta condições ao 

exercício da guarda perseguida.

À fl.28 o requerido fora citado na cadeia onde se encontra segregado.

A autora pugnou pela decretação da reveli (fl.32) e julgamento antecipado. 

No mesmo sentido o Ministério Público (fl.33).

Os autos vieram conclusos.

Eis o relatório do necessário. Fundamento e decido.

De pronto, verifico que, considerando que o requerido se encontra preso 

(ex vi certidão de fl.28), nos termos do art.72, II, NCPC, mister a nomeação 

de curador ao mesmo.

Dessa forma, para se afastar a eventual alegação de cerceamento de 

defesa, já que a Defensoria Pública Estadual está impossibilitada de atuar 

em favor dos interesses da requerida, nomeio como defensor dativo o 

advogado Clinton Ferreira da Silva, OAB/MT 22335/O, arbitrando-lhe 

honorários advocatícios de acordo com os valores estipulados na tabela 

da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 02 (duas) URHs, 

tomando como base a data de hoje.

INTIME-SE o douto causídico para se manifestar, no prazo de 15 dias.

 No mais, no que tange ao pedido de a guarda provisória encontra guarida 

no ordenamento jurídico, precisamente porque tal expediente tem por fim, 

no vertente caso, atender a uma situação fática, consubstanciada na 

“guarda de fato” já exercida pela parte autora, situação essa devidamente 

descrita na inicial e confirmada pelo relatório psicossocial de fls.20/22.

Na lição do professor Roberto João Elias, ao sintetizar brilhantemente o 

conceito e os objetivos do instituto da guarda:

“O guardião deve prestar ao menor, sob pena de perder a guarda, toda a 

assistência devida pelos pais. Mas, ao mesmo tempo, lhe é conferido um 

poder que pode ser oposto ao dos próprios pais. Estes, embora no 

exercício do poder familiar (pátrio poder), não podem arrebatar o filho das 

mãos do guardião sem ordem judicial. Ao guardião, por outro lado, 

faculta-se o direito de reclamar o menor de quem ilegalmente o detenha, 

por meio de ação de busca e apreensão. Normalmente, o pedido de 

guarda tem o objetivo de regularizar a posse de fato. O responsável já tem 

o menor consigo e, para que surtam os efeitos legais, requer a medida” .

Nesse diapasão, numa perspectiva do principio do melhor interesse do 

infante, afirma-se que a guarda somente poderá ser deferida quando 

apresentar reais vantagens para o menor e fundar-se em motivos 

legítimos.

Insta salientar, que a guarda provisória é um instituto precário, podendo 

ser revogado a qualquer tempo caso verificado a necessidade de tal 

desiderato, eis que o que se busca é o melhor interesse da criança sem 

lhe causar maiores prejuízos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. PRINCÍPIO 

DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 1 .As decisões acerca da guarda 

de menores são SEMPRE tomadas exclusivamente no interesse deles, 

levando-se em conta todos os aspectos de seu desenvolvimento 

psicológico, moral e afetivo. 2 A modificação da guarda exige 

demonstração de situação fática que demanda dilação probatória, sendo 

assim, revela-se mais prudente aguardar a instauração do contraditório e 

a instrução processual na ação originária, a fim de avaliar o melhor 

interesse da criança. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - AGI: 

20150020161479, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 09/09/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/09/2015 . Pág.: 110)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE GUARDA C/C PEDIDO 

DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. GUARDA DE FATO DE FILHO 

MENOR ESTABELECIDA EM FAVOR DO GENITOR. INSURGÊNCIA DA 

MATRIARCA, QUE ALUDE SITUAÇÃO DE RISCO À CRIANÇA. 

CIRCUNSTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA 

GUARDA EM FAVOR DO PAI, CONSOANTE O MELHOR INTERESSE DA 

INFANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A guarda dos filhos 

deve sempre ser concedida segundo o melhor interesse da criança. A 

separação dos pais, as desavenças entre eles e a discordância a 

respeito da guarda da prole não permite, como fator isolado, a modificação 

liminar da guarda outrora estabelecida faticamente. Em processo em que 

se discute a guarda de filho menor, exceto se constatada situação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 690 de 1163



risco, deve permanecer a criança sob a responsabilidade do genitor que já 

detém a guarda de fato, porquanto a adaptação do infante já se 

concretizou naquele lar, causando-lhe transtornos a modificação de 

ambiente e de rotina familiar. (TJ-SC - AI: 78334 SC 2010.007833-4, 

Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 03/08/2011, Sexta 

Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de 

Içara)

Denota-se, in casu, a requerente desde o nascimento da filha exerceu os 

poderes inerentes ao poder familiar, não havendo quaisquer motivos que 

justifique a alteração de tal cenário.

À concessão da liminar pleiteada exige a demonstração efetiva dos 

requisitos elencados no artigo 303 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação.

 Em análise sumária dos autos, mostra-se evidente a verossimilhança das 

alegações, uma vez que não fora demonstrado qualquer cenário de risco 

em que a criança possa estar inserida, ou ainda, situação que poderá 

ocasionar prejuízos ao desenvolvimento da mesma, tanto que se cuida de 

mera regularização de situação fática. Ademais, o aguardo do deslinde 

final do feito à concessão da medida pleiteada não recomendável.

Bem por isso, DEFIRO à requerente Tatyane Aparecida da Costa, 

devidamente qualificada na exordial, a guarda provisória da menor, Maria 

das Graças Aparecida Marçal, prestando-se o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo.

 LAVRE-SE o termo de compromisso de Guarda Provisória.

 Após a manifestação do curador nomeado ao requerido, ao AUTOR para 

se manifestar em 10 (dez) dias. Empós, ao MPE. Por fim, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D`Oeste/MT,15 de setembro de 2016.

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243310 Nr: 4601-77.2016.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia de Oliveira Ranzula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Roberto Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070, Thiago Regis dos Santos - OAB:22.751

 Autos nº 4601-77.2016.811.011 (Código: 243310)

Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que presentes os 

requisitos para tanto.

 No que toca ao pedido liminar de reintegração na posse, por versar a 

demanda sobre direito possessório, ao Juízo incumbe prudência 

redobrada, principalmente na análise do acervo probatório. Nesse sentido, 

o Egrégio TJMT, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - 

LIMINAR POSSESSÓRIA CONCEDIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - 

POSSE DISPUTADA COM BASE EM DOMÍNIO – PLEITEADA APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 487 DO STF AO CASO - INAPLICABILIDADE - VERBETE 

APLICÁVEL APENAS QUANDO A POSSE É DISPUTADA 

EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO - PRETENSÃO 

FUNDADA TAMBÉM NO EXERCÍCIO DA POSSE PELA AUTORA - 

REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS 

PELAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - 

PRETENDIDA OITIVA DE TESTEMUNHAS DOS REQUERIDOS - 

DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O domínio nunca será substrato da ação possessória em respeito à 

função social da posse. Por assim entender, vê-se que a documentação 

apresentada com inicial, por si só, não se mostra suficiente para autorizar 

o almejado pronunciamento judicial, motivo pelo qual, seguindo 

determinação da egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, contida no item 6.13.9 da CNGC, DESIGNO audiência de 

justificação prévia para o dia 23 de janeiro de 2017, às 13h30min, no 

propósito de a parte demandante demonstrar o preenchimento dos 

requisitos descritos no artigo 561 do NCPC.

A audiência de justificação prévia “tem a única finalidade de dar elementos 

de cognição ao juiz, absolutamente sumários, a fim de que examine a 

possibilidade de conceder ou não a liminar. A prova, portanto, é exclusiva 

do autor. O réu, comparecendo a audiência, poderá reperguntar. A ele não 

é lícito, contudo, arrolar testemunhas nem requerer o depoimento pessoal 

do autor (Nery, RP 52/170).” (NERY, 2006, p. 767). (TJMT - SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7113/2011 - Data de 

Julgamento: 13-4-2011).

CITE-SE a parte demandada e INTIME-SE para comparecimento à audiência 

de justificação, cientificando-os de que o prazo para contestar a ação 

contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar 

(CPC, art. 564, parágrafo único).

 Quanto à prova testemunhal, ante a alegada urgência e designação de 

solenidade para data próxima, impossibilitado o cumprimento do art.450, 

NCPC, de modo que DETERMINO que a parte autora, caso queira a 

produção de tal prova, promova o comparecimento independente de 

intimação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste, 12 de dezembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243310 Nr: 4601-77.2016.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia de Oliveira Ranzula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Roberto Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070, Thiago Regis dos Santos - OAB:22.751

 Autos n. 4601-77.2016.811.0011 (Cód 243310)

CERTIDÃO

Certifico que o Dr. Thiago Regis dos Santos OAB/MT 22.751/O, nomeado 

às fls. 52, esteve com carga dos presentes autos no período de 

16/01/2017 a 18/01/2017, porém, não exarou ciência tão pouco fez 

petição. Eu, Ademir Rômulo Rosa Reis, estagiário de Direito, o digitei.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de janeiro de 2017.

 Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243310 Nr: 4601-77.2016.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia de Oliveira Ranzula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Roberto Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070, Thiago Regis dos Santos - OAB:22.751

 Vistos. (I) Considerando a ausência do Defensor Público desta Comarca, 

eis que se encontra gozo de férias, nomeio então como advogado dativo o 

Dr. Marcel de Sá Pereira OAB/MT 12070, arbitro-lhe honorários 

advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil, no importe de R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro 

reais e setenta e dois centavos), devendo a Secretaria de Vara expedir a 

competente certidão. (II) Considerando que a autora, a despeito de 

devidamente intimada a trazer as testemunhas independente de intimação, 

não o fez. Desse modo, declaro preclusa a produção da prova oral nesta 

audiência de justificação, postergando o pedido liminar para após a 

formação do contraditório. Sai o requerido intimado a contestar o feito, se 

assim o quiser, no prazo legal, sob as penas da lei. Após, CONCLUSOS 

com urgência. ÀS PROVIDENCIAS. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235254 Nr: 293-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TAdC, MdGAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLINTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:22335/O

 Vistos.

Considerando que aportou aos autos endereço atualizado do executado 

às fls. 91/92, EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, no endereço ora 

informado, nos termos da decisão de fls. 87.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235254 Nr: 293-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TAdC, MdGAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLINTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:22335/O

 Vistos.

Em que pese os autos me terem vindo conclusos ante a manifestação de 

fls. 58, denota-se que a decisão de fls. 51 ainda pende de cumprimento, o 

que ora DETERMINO, devendo a Secretaria remeter os autos ao MPE.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 03 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235254 Nr: 293-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TAdC, MdGAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLINTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:22335/O

 (...) Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, razão 

porque CONCEDO a guarda definitiva da menor Maria das Graças 

Aparecida Marçal, em favor da mãe TATYANE APARECIDA DE LIMA, 

devidamente qualificado nos autos.Nessa toada, DECLARO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, incisos I, do 

CPC.LAVRE-SE o termo de guarda definitiva.CONDENO a parte demandada 

nas verbas de sucumbência, porém suspenso a exigibilidade, uma vez 

que beneficiária da justiça gratuita.P. R. I. C.CIÊNCIA ao MPE e 

DPE.Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO, com as anotações e 

baixas de estilo.Mirassol D´Oeste/MT, 1º de setembro de 2017.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243310 Nr: 4601-77.2016.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia de Oliveira Ranzula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Roberto Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070, Thiago Regis dos Santos - OAB:22.751

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de setembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 175242 Nr: 141-52.2013.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD, LDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jardel Mendonça Santana - 

Defensor Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta no Sistema RENAJUD, não logrando êxito em localizar 

veículos de propriedade do executado, conforme extrato em anexo.

À vista disso, intime-se a exequente para que indique outros bens à 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, determino, desde já, a 

suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III 

do CPC.

Escoado o prazo da suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o 

§2º do mesmo dispositivo.

Por fim, oficie-se ao Cartório de Notas desse Município, requisitando 

informações acerca do registro de bens passíveis de penhora em nome 

de Edson Brito Marques, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239819 Nr: 2754-40.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Peres Diodato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante teor da petição apresentada pela Autarquia Demandada em fls. 185, 

INTIME-SE a parte autora para manifestar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de Fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256632 Nr: 344-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340 - A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO liminarmente a medida requerida na petição inicial.Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em mãos do 

representante da parte autora.Executada a liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo:a) Em cinco dias, pagar a integralidade da dívida 

segundo os valores apresentados pelo credor na inicial R$ 24.421,20 

(vinte e quatro mil e quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos), 

conforme planilha de cálculo de fl. 34, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do Novo 

Código de Processo Civil, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus representado pela alienação fiduciária;b) Em quinze dias, 

apresentar resposta, mesmo se houver pagado a dívida, hipótese em que 

pode ter efetuado o pagamento a maior e pretenda a restituição do 

indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias e não havendo 

pagamento, fixar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69).Autorizo o cumprimento da liminar na forma do art. 212, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil.Neste pórtico, comprovada a mora e 

inadimplemento do devedor, com arrimo no § 9º do art. 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, desde já determino a restrição do bem, cujo resultado segue 

anexo a presente decisão.Noutro giro, restando frutífera a apreensão, 

deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

e, a parte requerida deverá entregar a documentação do bem apreendido, 

devendo ser constado no mandado, conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 

14º do Decreto-Lei nº 911/69.Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem em mãos do representante do autor.Caso não seja 

concretizada a busca e apreensão pelo fato do bem não ser encontrado, 

intime-se o requerente para manifestar sobre eventual conversão do feito 

em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Decreto-Lei nº 

911/69.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 

2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170502 Nr: 3820-94.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Rodrigues de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Osviani - 

OAB:13920/MT, Mário Lúcio Franco Pedrosa - OAB: 5.746

 Intime-se o Procurador da parte requerida sobre o teor da r. decisão de 

fls. 118, disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246410 Nr: 1339-85.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zoraide Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreza Angelica D'Amico da 

Silva - OAB:22.687, Arnaldo de Souza - OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. Sentença de fls.59/63 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235254 Nr: 293-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TAdC, MdGAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLINTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:22335/O

 Intime-se o procurador da requerida sobre o teor da r. sentença de fls. 

61/62-vº, disponível no site do TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166018 Nr: 2846-57.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Brito da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2846-57.2012.811.0011 Código 2166018

ESPÉCIE: Ação de Execução Fiscal

PARTE REQUERENTE: A Fazenda da Prefeitura de Mirassol D’Oeste - MT

PARTE REQUERIDA: Adalberto Brito da Silveira

INTIMANDO(A, S: Executados(as): Adalberto Brito da Silveira, Cpf: 

23860570978 brasileiro(a), , Endereço: Rua Vitório Picadeiro, S/nº, Bairro: 

Distrito de Sonho Azul, Cidade: Munic. Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço insuficiente, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 508,41 (Quinhentos e oito Reais e quarenta e 

um centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232339 Nr: 3201-62.2015.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MTBL, SBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do teor do termo de fls. 97, intime-se a parte autora para informe 

nos autos o endereço atualizado do requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256518 Nr: 302-86.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma José de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim sendo, estando devidamente preenchidos os requisitos legais e 

necessários, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e com 

esteio no artigo 201, I da Constituição Federal, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela e, para tanto, determino que o Instituto 

Nacional do Seguro Social conceda o benefício de Auxílio Doença ao 

autor, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro 

salário proporcional, devidos a partir do indeferimento administrativo, qual 

seja, 15 de setembro de 2017.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 
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benefício previdenciário contido nos autos no prazo de trinta dias, 

devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de 

incidência de multa diária, oportunamente aplicada. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC. Apresentado a peça contestatória, 

dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo 

proceder com o agendamento da pericia médica. Para a realização da 

perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos.Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231315 Nr: 2559-89.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Curvelândia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE CAPELIM 

COALHARELLI - OAB:279384

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Notificação Judicial de Forma Preventiva” proposta 

por Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato 

Grosso em face de Prefeito Municipal de Curvelândia/MT, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora determinada intimação da requerente para retirar 

os autos em carga, sob pena de extinção (fl. 59).

Embora devidamente intimada, a autora quedou-se inerte (fl. 64).

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, a ausência de impulso processual da parte autora, implica 

extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso III, do CPC.

Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 16 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 103841 Nr: 1038-85.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. Lopes Batista - EPP, Valdevino Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. R. Comércio Atacadista de Material para 

Construção Ltda - EPP, Banco Brasileiro de Descontos S/A - Bradesco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:6.702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, BRUNO CORRÊA SOBRINHO - 

OAB:22029/O, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A

 Interpostos recursos de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intimem-se os apelantes para manifestação/contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT 16 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174316 Nr: 4743-23.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropastoril Mato Grosso Acre Ltda, Ricardo Borges de 

Castro Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrotools Gestão e Monitoramento 

Geo-Especial de Risco Ltda, Frigorifico Marfrieg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6351, Taylise Catarina Rogerio Seixas - OAB:15483-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Taylise Catarina Rogerio Seixas - 

OAB:15483-A, Thomaz Henrique Rodrigues de Carvalho - 

OAB:14.808-B

 Os autos vieram conclusos para análise do pleito de fls. 541/542-verso 

da requerida Agrotools e fls. 543/543-verso dos requerentes.No que 

tange ao primeiro pedido, verifico que a requerida Agrotools irresigna-se 

com os termos da decisão saneadora especificamente quanto ao ponto 

controvertido nº 2 no qual foi apontado que deveriam ser averiguadas 

quais as condutas ilícitas das requeridas que geraram danos aos 

requerentes. Argumenta, portanto, a requerida que sua tese de defesa é 

justamente de que não houve conduta ilícita, razão pela qual, deveria 

constar na decisão saneadora o termo condicionador “se” para que se 

possa auferir se realmente houveram condutas i l ícitas 

praticadas.Compulsando detidamente os autos verifico que assiste razão 

a ré Agrotools em sua manifestação, notadamente quanto a ausência da 

partícula condicionadora “se” poderia dar azo à interpretações distorcidas 

de antecipação de julgamento do mérito, o que, por certo, não foi a 

intenção da Magistrada Titular.Desta feita, chamo o feito à ordem para 

retificar a decisão saneadora de fl. 533/534 especificamente seus os 

pontos controvertidos passando a constar da seguinte forma:2) se 

houveram condutas ilícitas praticadas pelas requeridas; 3) caso positivo, 

quais foram e qual seria o nexo de causalidade existente entre o dano e 

as condutas.(....)Por fim, no que se refere ao pleito dos autores de fls. 

543/543-verso quanto a desnecessidade de expedição de carta 

precatória e cartas de intimação para as partes comparecerem à 

audiência designada, tenho que razão lhe assiste, uma vez que as partes 

estão devidamente representados por advogados, o que faz como 

imperativa que a intimação seja feita via DJE, conforme determina o artigo 

270 do NCPC Saliento que apenas seria justificável a expedição de meio 

de intimação pessoal se no saneador tivesse admitido a colheita do 

depoimento pessoal das partes, o que não é o caso. Portanto, determino 

que seja efetivada a intimação das partes, na pessoa de seus advogados, 

via DJE.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.Mirassol D’Oeste/MT, 16 de 

fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247619 Nr: 1928-77.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Tereza Francisca de Souza, 

Adailton Cordeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Atila Silva Gattass - OAB:2.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desentranhe-se o mandado de citação de fls. 35, atentando-se o meirinho 
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quanto ao cumprimento da diligencia, contatando o inventariante pelo 

telefone informado às fls.39, para que este possa acompanha-lo até o 

endereço indicado.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238004 Nr: 1768-86.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Peq. Prod. R. O. A. M. Alves Ltda, 

Sebastião Rodrigues de Moura, Luiz Pinto Ribeiro, Henrique Beletrables 

Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta realizada junto aos Sistemas SIEL e INFOJUD, foi possível 

aferir a existência de 02 (dois) endereços distintos das partes 

executadas, conforme extratos em anexo.

 Deste modo, determino a citação dos executados nos 02 (dois) 

endereços localizados, nos termos da decisão de fls. 10/10-vº.

Caso reste infrutífero o ato citatório acima, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para que se manifeste no que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233543 Nr: 3932-58.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta realizada junto aos Sistemas SIEL e INFOJUD, foi possível 

aferir a existência de 02 (dois) endereços distintos da parte executada, 

conforme extratos em anexo.

 Deste modo, determino a citação do executado nos 02 (dois) endereços 

localizados.

Caso reste infrutífero o ato citatório acima, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para que se manifeste no que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 211289 Nr: 2257-94.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela Fazenda Pública do 

Município de Mirassol D´Oeste em desfavor de Maria de Fatima Garcia, 

ambos qualificados, objetivando o recebimento da quantia de R$346,90 

(trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos).

Dessa maneira, o valor cobrado na presente execução fiscal se enquadra 

nos moldes do provimento nº. 13/2013-CGJ, que dispõe sobre o 

arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de 

baixo valor, determina que o arquivamento seja realizado nas ações em 

que o valor seja inferior à 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF – MT, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Insta ressaltar que o arquivamento a que se refere não implica na extinção 

da Execução nem obsta a incidência de correção monetária e juros de 

mora sobre o valor executado, sendo que o desarquivamento dos autos 

dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente ou de iniciativa 

do executado, que conduza a termo a execução.

Na espécie, a Fazenda Pública executa o crédito de R$346,90 (trezentos e 

quarenta e seis reais e noventa centavos), representado pela petição de 

fl. 05.

Assim sendo, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 

13/2013-CGJ, DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no 

Cartório Distribuidor.

Saliento que o presente arquivamento não está sujeito ao recolhimento de 

custas judiciais, nem implica em sucumbência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234029 Nr: 4255-63.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela Fazenda Pública do 

Município de Mirassol D´Oeste em desfavor de Hugo Garcia, ambos 

qualificados, objetivando o recebimento da quantia de R$358,88 (trezentos 

e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Dessa maneira, o valor cobrado na presente execução fiscal se enquadra 

nos moldes do provimento nº. 13/2013-CGJ, que dispõe sobre o 

arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de 

baixo valor, determina que o arquivamento seja realizado nas ações em 

que o valor seja inferior à 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF – MT, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Insta ressaltar que o arquivamento a que se refere não implica na extinção 

da Execução nem obsta a incidência de correção monetária e juros de 

mora sobre o valor executado, sendo que o desarquivamento dos autos 

dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente ou de iniciativa 

do executado, que conduza a termo a execução.

Na espécie, a Fazenda Pública executa o crédito de R$358,88 (trezentos e 

cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), representado pela petição 

de fl. 05.

Assim sendo, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 

13/2013-CGJ, DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no 

Cartório Distribuidor.

Saliento que o presente arquivamento não está sujeito ao recolhimento de 

custas judiciais, nem implica em sucumbência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227462 Nr: 487-32.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Ferreira Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta no Sistema RENAJUD, não logrando êxito em localizar 

veículos de propriedade do executado, conforme extrato em anexo.

À vista disso, intime-se a exequente para que indique outros bens à 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, determino, desde já, a 

suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III 

do CPC.

Escoado o prazo da suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o 

§2º do mesmo dispositivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235697 Nr: 582-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. da Costa Mercado LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perlustrando atentamente o feito, denoto que o executado possui bens 

passíveis de penhora que possibilitam a satisfação da presente execução, 

não havendo necessidade de expedição de mandado de 

penhora/avaliação/remoção de bens que guarnecem a sede da empresa e 

a residência do co-executado. Deste modo, indefiro o pedido de fl. 87.

 Por outro lado, intime-se a parte exequente para indique nos autos quais 

os bens veiculares consultados às fls. 72/76 que pretende penhorar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 202460 Nr: 460-83.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Vila Nova Mato Grosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela Fazenda Pública do 

Município de Mirassol D´Oeste em desfavor de Transporte Vila Nova Mato 

Grosso LTDA, ambos qualificados, objetivando o recebimento da quantia 

de R$639,07 (seiscentos e trinta e nove reais e sete centavos).

Dessa maneira, o valor cobrado na presente execução fiscal se enquadra 

nos moldes do provimento nº. 13/2013-CGJ, que dispõe sobre o 

arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de 

baixo valor, determina que o arquivamento seja realizado nas ações em 

que o valor seja inferior à 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF – MT, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Insta ressaltar que o arquivamento a que se refere não implica na extinção 

da Execução nem obsta a incidência de correção monetária e juros de 

mora sobre o valor executado, sendo que o desarquivamento dos autos 

dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente ou de iniciativa 

do executado, que conduza a termo a execução.

Na espécie, a Fazenda Pública executa o crédito de R$639,07 (seiscentos 

e trinta e nove reais e sete centavos), representado pela petição de fl. 05.

Assim sendo, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 

13/2013-CGJ, DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no 

Cartório Distribuidor.

Saliento que o presente arquivamento não está sujeito ao recolhimento de 

custas judiciais, nem implica em sucumbência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234016 Nr: 4242-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela Fazenda Pública do 

Município de Mirassol D´Oeste em desfavor de Carlos Alberto da Silva, 

ambos qualificados, objetivando o recebimento da quantia de R$1.423,29 

(um mil e quatrocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos).

Dessa maneira, o valor cobrado na presente execução fiscal se enquadra 

nos moldes do provimento nº. 13/2013-CGJ, que dispõe sobre o 

arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de 

baixo valor, determina que o arquivamento seja realizado nas ações em 

que o valor seja inferior à 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF – MT, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Insta ressaltar que o arquivamento a que se refere não implica na extinção 

da Execução nem obsta a incidência de correção monetária e juros de 

mora sobre o valor executado, sendo que o desarquivamento dos autos 

dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente ou de iniciativa 

do executado, que conduza a termo a execução.

Na espécie, a Fazenda Pública executa o crédito de R$1.423,29 (um mil e 

quatrocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), representado 

pela petição de fl. 05.

Assim sendo, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 

13/2013-CGJ, DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no 

Cartório Distribuidor.

Saliento que o presente arquivamento não está sujeito ao recolhimento de 

custas judiciais, nem implica em sucumbência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 173796 Nr: 4619-40.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miracel Celular Ltda-EPP, José Spolador de 

Souza, Lorena Cristina de Souza Serrano, Anunciata Buschini de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, não logrando êxito em obter 

informações acerca da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) em 

nome dos executados, conforme extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade dos 

executados, DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32991 Nr: 3562-26.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Ostelac Ltda, José Roberto dos 

Santos, Paulo Afonso Macedo Brito, Robson José Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta realizada junto aos Sistemas SIEL e INFOJUD, foi possível 

aferir a existência de 02 (dois) endereços distintos das partes 

executadas, conforme extratos em anexo.

 Deste modo, determino a citação dos executados nos 02 (dois) 

endereços localizados.

Caso reste infrutífero o ato citatório acima, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para que se manifeste no que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26166 Nr: 2659-59.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elena Feltrin dos Santos Araujo - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta no Sistema RENAJUD, não logrando êxito em localizar 

veículos de propriedade do executado, conforme extrato em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade do 

executado, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 199266 Nr: 4224-14.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta no Sistema RENAJUD, solicitando o bloqueio de veículos 

de propriedade da parte executada, nos termos do extrato em anexo.

Desta forma, expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido 

veículo, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233941 Nr: 4169-92.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romeira Ltda, Banco Losango S.A 

Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ÁVILA 

NUNES - OAB:25.714 DF, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A

 Defiro o pedido de fls. 80, razão pela qual determino a citação do 

requerido no endereço ora informado, com as advertências de praxe.

Caso a diligência reste infrutífera, À requerente para pugnar o que de 

direito em 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, certifique-se acerca da tempestividade da contestação 

apresentada pela demandada Banco Losango.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 28593 Nr: 2490-38.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Os autos vieram conclusos para análise do pedido formulado pelo 

exequente pugnando pela expedição de ofício à Receita Federal do Brasil 

para que forneça cópia das últimas Declarações de Imposto de Renda em 

nome do executado, bem como a existência de eventuais veículos de 

propriedade do executado.

 Pois bem.

Primeiramente, registro que o pedido em voga deve ser mantido em sigilo, 

haja que se trata de dados e informações restringíveis, conforme dispõe o 

art. 5º, inciso X, da CF/88.

Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, logrando êxito 

em localizar veículos de propriedade da parte executada, bem como a 

existência de informações acerca da Declaração de Imposto de Renda, 

conforme extratos em anexo.

Dessa forma, expeçam-se mandados de penhoras e avaliações dos 

veículos localizados, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada dos mandados de penhoras e avaliações, 

intime-se o exequente para que se manifeste acerca das informações 

contidas na Declaração de Imposto de Renda da parte executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se o executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 207264 Nr: 1434-23.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Rosa de Paula Nazario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 
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OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta realizada junto aos Sistemas SIEL e INFOJUD, foi possível 

aferir a existência de um novo endereço da parte executada, conforme 

extratos em anexo.

 Deste modo, determino a citação da parte executada no endereço 

localizado, nos termos da decisão de fls. 10/10-vº.

Caso reste infrutífero o ato citatório acima, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para que se manifeste no que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255347 Nr: 5747-22.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido constante na petição de fls. 36, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 15 (quinze) dias à parte autora, para que junte aos 

autos o comprovante de residência, sob pena de indeferimento da 

exordial.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutino

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241726 Nr: 3756-45.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Morales Planelis ME, Nair Morais Planelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta no Sistema RENAJUD, não logrando êxito em localizar 

veículos de propriedade dos executados, conforme extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade dos 

executados, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 78 Nr: 665-11.1997.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Mirassol D'Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ELIAS NEHME - 

OAB:4642, Willian Jose de Araujo - OAB:3928

 Antes de analisar a petição de fl. 89, intime-se a parte exequente para 

que junte aos autos planilha de cálculo do débito atualizado, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Empós, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18875 Nr: 2301-65.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2301-65.2004.811.0011 Código 18875

ESPÉCIE: Ação de Execução Fiscal

 PARTE EXEQUENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D’Oeste- 

MT

PARTE EXECUTADA: Jose Soares da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): José Soares da Silva, Cpf: 

20801807115 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Vitório Picadeiro, 

S/nº, Bairro: Distrito de Sonho Azul, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 505,96 (Quinhentos e cinco Reais e noventa e 

seis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 148975 Nr: 4594-61.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Carmo dos Santos Salustiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de fls.230/231, de modo que proceda com a vinculação 

na conta única e, após transferência dos valores para a conta indicada 

nas folhas encimadas.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 19490 Nr: 161-24.2005.811.0011
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdL, OMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.338/340, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor apresentado à fl. 340, JUNTANDO-SE aos autos 

cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 28 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 144449 Nr: 4083-63.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à petição de fls. 88/89, intime-se a parte autora para 

apresentar planilha atualizada do débito, em 15 (quinze) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, MT, 16 de fevereiro de 2018

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231991 Nr: 2970-35.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. de Lima - ME, Eunice Ferreira de Lima, 

Onesimo Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da parte autora sobre a r. decisão de fl. 151, 

disponível também no site do TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 208 Nr: 7-55.1995.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ROBERTO GREVE, Carlos Roberto 

Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 208

 Vistos, etc.

Considerando que a suspeição tem caráter pessoal, nos termos do art. 

145 do Código de Processo Civil, atingindo a pessoa do magistrado e não 

do Juízo para o qual foi distribuído o feito, bem como que a magistrada que 

se declarou suspeita encontra-se usufruindo de licença maternidade, de 

modo que a Primeira Vara desta Comarca está sendo jurisdicionada por 

outra magistrada, determino a remessa dos autos ao referido Juízo, 

competente para o processamento do feito.

Saliente-se que nova remessa dos autos para este substituto legal 

somente deverá ocorrer com o regresso da magistrada que se declarou 

suspeita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 148900 Nr: 4304-46.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Oeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alessandro Cunha, José Antônio 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

Milton Martins Mello - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte autora sobre a r. decisão de fl. 134, 

disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234623 Nr: 4606-36.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro dos Santos Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte autora sobre a r. decisão de fl. 80, 

disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253953 Nr: 5195-57.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Junior Santos Rodrigues, Luana dos Santos de 

Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do procurador da parte autora da r. decisão de fls. 53 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na audiência de 

Instrução designada para o dia 20/03/2018 às 15h45min, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme determinações da 
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portaria nº.053/2016-CA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 142422 Nr: 3350-97.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Não impugnada a execução no prazo suso citado, o que deverá ser 

certificado, ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se, por 

intermédio do Presidente do Tribunal, precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal.

Tratando-se de impugnação parcial, a parte incontroversa poderá ser 

objeto de cumprimento imediato, nos moldes acima assinalados.

No mais, determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação em Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’Oeste, 21 de fevereiro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253293 Nr: 4889-88.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julieta Rosa de Assunção, Vitória Hillary Assunção da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184A

 Intimação do Procurador da parte autora de que esta Secretaria designou 

a data 02/04/2018 às 15hs40min para a realização da perícia médica da 

parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum 

desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo 

– CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 194161 Nr: 3367-65.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Gomes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B, Liliane 

Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia de Araújo Serpa - OAB:

 Intime-se os Procuradores das partes sobre a r. sentença de extinção à 

fl. 105, disponivel também no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 90834 Nr: 3938-75.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO os embargos às fls. 245/247, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, intime-se a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Mirassol D´Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238610 Nr: 2082-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques e Caetano Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Augusto de Moraes Pessamilio e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Alberto Costa Moretti 

- OAB:290505, Fernanda Pereira da Silva - OAB:236.918, SABRINA DE 

CAMARGO FERRAZ - OAB:203124

 Certidão de intimação da parte autora para que querendo conforme r. 

decisão de fl. 21, especifique as provas que ainda pretenda produzir no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253203 Nr: 4842-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson Alves de 

Souza, Ilma Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Júnior - OAB:6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:19.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 Intime-se o Patrono da parte autora para que conforme r. decisão de fl. 29 

apresente as provas que ainda pretenda produzir mo prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253293 Nr: 4889-88.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julieta Rosa de Assunção, Vitória Hillary Assunção da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184A

 Intimação do Procuradore da parte requerida de que foi designada a data 

02 de Abril de 2018, às 15hs40min, para a realização do Exame Pericial da 

parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos . Igualmente de que foi arbitrado 

os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais, devendo a 

parte requerida, de imediato, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) do valor em conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta 

por cento), na entrega do laudo pericial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3483 Nr: 14-57.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, Jacob Huck Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Antonia de Souza Dovidio, Espólio de 

Lazaro Antonio Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:OAB/PR 8.123, LÙCIO LIMA DOS SANTOS - OAB:23057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:, Elaine Karine da Silva 

Queiroz - OAB:226544/SP, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Intime-se os Procuradores das partes sobre o teor do da r. sentença 

prferida às fls. 509/510, disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254131 Nr: 5288-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Modonez Diogo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora de que esta Secretaria designou a data 

02/04/2018 às 16 hspara a realização da perícia médica da parte autora 

quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 

7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249370 Nr: 2771-42.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Monteiro Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da parte autora para pugnar o que de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fl. 31 e pesquisa de fls. 

32/33.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255533 Nr: 5814-84.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Borges de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Aparecida Teixeira Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o douto causidico para que confome r. decisão de fl. 34, 

disponível também no site do TJMT, emende ou complemente a petição 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226386 Nr: 4972-12.2014.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDE LÚCIA ROGÉRIO BASSAROTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de João Bassaroti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da inventariante sobre a r. sentença de fls. 65/66, 

disponível também no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233679 Nr: 4016-59.2015.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gramel Indústria e Comércio de Cereais e Derivados 

Ltda, João Anderson Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Cruz Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Solicitem-se informações acerca do cumprimento da missiva expedida à 

fl. 116 junto à comarca deprecada.

Após, intimem-se aos requerentes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Somente então, conclusos.

Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226315 Nr: 4900-25.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gláucia Regina Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, conforme r. 

decisão de fl. 161, disponível também no site do TJMT. Ficando também o 

Procurador da parte autora para querendo manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180529 Nr: 1102-90.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney Garcia de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Defiro o pedido formulado às fls. 80, razão pela qual determino a 

suspensão do processo, pelo prazo de 01(um) ano, com supedâneo nos 

artigos 921, III do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 21 de fevereiro de 2018

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225757 Nr: 4595-41.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Cesar Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611/MS

 Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias manifeste a 

cerca da complementação do laudo pericial juntado à fl. 156/156-vº, 

conforme r. decisão de fls. 154, disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171167 Nr: 4053-91.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Cooperativa de C.L.A.A.do Oeste MT-Sicredi 

Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Tavares Junior-ME, Mariano Tavares 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da exequente para que conforme r. decisão de fl. 

78 e pesquisa feita às fls. 79/80, pugne o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 515 Nr: 45-96.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.H.OLIVEIRA SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para que apresente planilha atualizada do débito, 

em 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 21 de fevereiro de 2018

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18669 Nr: 2139-70.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Prof. de Saúde de Pública de 

Mir. D´Oeste-MT, Francisca Fatima Gomes de Matos, Aristides Joaquim da 

Cruz, Daise Amaral Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro - OAB:755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Humberto Maizman - 

OAB:4.501

 Certifico que conforme DJE publicado em 20/02/2018, estes encontram-se 

com vistas para o patrono da requerida para que querendo apresente 

contrrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242197 Nr: 3986-87.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdS, LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das 

diligências para se encontrar bens dos executados passíveis de penhora, 

aliado ao fato de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, 

DEFIRO o pedido de penhora online, que deverá recair sobre dinheiro nas 

contas do(s) executado(s) desfavor de L. Lopes da Silva e Lindonor 

Lopes da Silva até o limite de R$ 21.857,33 (vinte e um mil, oitocentos e 

cinquenta e sete reais e trinta e três centavos).Se frutífera, intime-se o 

executado na pessoa do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, 

para cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, comprovar a 

impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se a remanesce 

a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias.Se 

infrutífera ou parcialmente frutífera a indisponibilidade, intime-se o 

exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 da 

LEF.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste, MT, 21 de fevereiro de 

2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251529 Nr: 3839-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene Laert da Cunha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Peres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cezar Massam Nichols 

- OAB:11.270

 Intime-se os Procuradores das partes sobre o teor da r. sentença de 

homologação e extinção de fl. 75/75-vº, disponível também no site do 

TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 234693 Nr: 4645-33.2015.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerencial Factoring Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Intime-se os Procuradores das partes sobre a apreciação dos embargos 

de declaração à fl. 82/82-vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33705 Nr: 4290-67.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A par do deferimento da indisponibilidade de ativos financeiros de 

titularidade de Leontina Martins Tomaz às fls. 66, ao manusear o 

processo, não se logrou êxito em localizar o seu número de inscrição no 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, informação indispensável para a 

realização da diligência.

Assim, determino a intimação do exequente para que apresente o número 

do CPF da executada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão, nos moldes do art. 40 da LEF.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 21 de fevereiro de 2018

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 191107 Nr: 2841-98.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: OINdMNeQI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIFM, AIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda R. Wherlan 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das 

diligências para se encontrar bens dos executados passíveis de penhora, 

aliado ao fato de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, 

DEFIRO o pedido de penhora online, que deverá recair sobre dinheiro nas 

contas do(s) executado(s) desfavor de Antônio Inácio Ferreira ME e 

Antônio Inácio até o limite de R$ 2.130,18 (dois mil, cento e trinta reais e 

dezoito centavos).Se frutífera, intime-se o executado na pessoa do seu 

advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe da 

indisponibilidade e, querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias.Se infrutífera ou parcialmente 

frutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para que indique outros 

bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 40 da LEF.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste, MT, 21 de fevereiro de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito 

em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 202272 Nr: 391-51.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdPMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das 

diligências para se encontrar bens dos executados passíveis de penhora, 

aliado ao fato de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, 

DEFIRO o pedido de penhora online, que deverá recair sobre dinheiro nas 

contas do(s) executado(s) desfavor de Rosilene Menandes da Silva, até o 

limite de R$ 6.394,61 (seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e 

sessenta e um centavos).Se frutífera, intime-se o executado na pessoa 

do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe da 

indisponibilidade e, querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias.Se infrutífera ou parcialmente 

frutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para que indique outros 

bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 40 da LEF.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste, MT, 21 de fevereiro de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito 

em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 100581 Nr: 598-89.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FN-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELRdML-M, SHZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das 

diligências para se encontrar bens dos executados passíveis de penhora, 

aliado ao fato de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, 

DEFIRO o pedido de penhora online, que deverá recair sobre dinheiro nas 

contas do(s) executado(s) desfavor de Esteira Livre Recuperadora de 

Máquinas Ltda. ME e Sabina Heloisa Zambon, até o limite de R$ 33.585,83 

(nove mil e nove reais e vinte centavos).Se frutífera, intime-se o 

executado na pessoa do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, 

para cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, comprovar a 

impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se a remanesce 

a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias.Se 

infrutífera ou parcialmente frutífera a indisponibilidade, intime-se o 

exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 da 

LEF.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste, MT, 21 de fevereiro de 

2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 213238 Nr: 2574-92.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADdS, GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2574-92.2014.811.0011

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Solange Aparecida Dias da Silva

Gabriel Silva dos Santos

PARTE RÉ/DEVEDORA: Aleandro de Melo dos Santos

CITANDO(A, S): Aleandro de Melo dos Santos, Cpf: 95769501120, Rg: 

1993575-7 SSP MT Filiação: Agamenon Antonio dos Santos e de Lecenir 

de Melo, data de nascimento: 15/02/1983, brasileiro(a), natural de 

Jardim-MS, solteiro(a), vaqueiro

VALOR DA CAUSA: R$ 664,63

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 664,63, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

733, § 1º).

 Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 138944 Nr: 2915-26.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizete da Silva, Faculdades 

Resende de Freitas - UESRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 2915-26.2011.811.0011- CÓDIGO 138944

 ESPÉCIE: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉQUERIDA: Aparecido Donizete da Silva e Faculdades Resende 

de Freitas - UESRF

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Faculdades Resende de Freitas - 
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Uesrf, CNPJ: 04806934000176

FINALIDADE: Proceder com a intimação do requerido FACULDADES 

RESENDE DE FREITAS - UESRF, CNPJ: 04.806.934/0001-76, na pessoa de 

seu representante legal Mateus de Toledo, para que cumpra a R. Sentença 

de folhas 287/291 e efetue o pagamento da multa no valor de R$ 

29.653,42 e do débito no valor de R$ 29.653,42 a que foi condenado, no 

prazo legal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kátia Fernanda 

Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233896 Nr: 4149-04.2015.811.0011

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4149-04.2015.811.0011 – código 233896

 ESPÉCIE: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Valdenice de Arruda Martins

INTIMANDO(A, S): Valdenice de Arruda Martins, Cpf: 02824012102, Rg: 

2025244-7 SSP MT Filiação: Waldir Monteiro Martins e de Anadir Inocência 

de Arruda Martins, data de nascimento: 27/11/1980, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT, convivente, do lar

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código 233896. Cuida-se de Ação de Suspensão do Poder 

Familiar c/c Medidas Protetivas movida pelo Ministério Público Estadual 

colimando resguardar os interesses de Emeriely Arruda Monteiro e 

Elieneve Eveylen de Arruda Monteiro em desfavor de Valdenice de Arruda 

Martins, todos devidamente qualificados nos autos.Aportou aos autos 

parecer Ministerial de fls. 345/345-vº, informando que as adolescentes 

não se encontra mais em situações de risco, bem como pelo fato de seu 

genitor ter requerido a guarda provisória das menores, tendo esta, sido 

deferida, e consequentemente foram desacolhidas, motivo pelo qual o 

Parquet manifestou-se pela extinção do presente feito.Os autos vieram 

conclusos. É O RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO.In casu, verifica-se que 

o Ministério Público não possui mais interesse na suspensão do poder 

familiar, uma vez que as adolescentes aparentemente não se encontram 

mais em situação de risco, bem como ao fato de estarem sob a guarda de 

seu genitor. Em detrimento de tal fato, comporta esclarecer acerca de 

umas das condições da ação, qual seja, o interesse de agir. Para tal, 

consideram-se as seguintes orientações:Pode-se definir o interesse de 

agir como a “utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo 

demandante”. O interesse de agir é verificado pela presença de dois 

elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja 

verdadeiro binômio: “necessidade da tutela jurisdicional” e “adequação do 

provimento pleiteado”. Fala-se assim, em “interesse-necessidade” e em 

“interesse-adequação”. A ausência de qualquer dos elementos 

componentes deste binômio implica a ausência do próprio interesse de agir 

(Alexandre Freitas Câmara, p. 118-119, 2008).Sendo assim, tendo em 

vista que as adolescentes não se encontra em situação de risco, 

ACOLHO o parecer Ministerial e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito ante a perda superveniente do objeto, com fulcro no 

artigo 485, VI, do CPC.Sem custas e despesas processuais.Após o 

trânsito em julgado e, em nada mais sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.Ciência ao Ministério Público Estadual.P. R. I. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2017.Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 1711-39.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11.207-B, Liliane 

Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251771 Nr: 3973-54.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRD, MDdP, GDdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 106101 Nr: 1317-71.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Alves de Carvalho, Aparecida Regina Mazeto 

de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rafael Pinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar o advogado do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 132731 Nr: 1840-49.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Antonio Leme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 
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OAB:13.630, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113865 Nr: 2273-87.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelia Mendes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Sarah Caroline Mendes Pinheiro - OAB:16008, Viviane 

Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 184580 Nr: 1778-38.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gonçalves Domiciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238254 Nr: 1898-76.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256990 Nr: 481-20.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nério Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 75/76, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242330 Nr: 4040-53.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Ederli Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleitson Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:MT - 3076-A, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r. Determinação de fls. 73, 

cujo teor transcrevo: "Vistos, etc. Ante o teor da certidão retro e do 

resultado infrutífero da penhora on line (fls. 59/60), intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233887 Nr: 4142-12.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Antonio de Carli Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

336/342, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Posto isso, DESACOLHO na 

íntegra a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

IMPROCEDENTE o pedido do autor, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233887 Nr: 4142-12.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Antonio de Carli Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 Intimar o advogado da parte requerida paraquerendo, no prazo legal, 

oferte as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248981 Nr: 2601-70.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Correa das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 200637 Nr: 169-83.2014.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edino Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 101/102, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inaugural, com fundamento no art. 487, I do CPC, 

para o fim de DECLARAR consolidada de forma definitiva à reintegração à 

posse e a propriedade do bem descrito na inicial à instituição requerente. 

Confirmo integralmente os efeitos da tutela antecipatória deferida às fls. 

42/44. Expeça-se o mandado de reintegração de posse definitiva. 

Oficie-se ao Departamento de Trânsito, comunicando estar o autor 

autorizado a transferir para terceiros que indicar ou para si próprio à 

propriedade do bem apreendido. Condeno o requerido ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Preclusas as vias recursais, arquive-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227207 Nr: 360-94.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha-Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI ALESSANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-B MT, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 98/99, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inaugural, com fundamento no art. 487, I do CPC, 

para o fim de DECLARAR consolidado nas mãos da instituição requerente 

a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que 

dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1.969. Observe-se que, a lei 

10.931, de 2-8-2004, revogou o disposto anteriormente no § 5º do art. 3º 

do Decreto-lei n. 911, de 1º-10-1969, de modo que, tão logo ocorra o 

inadimplemento do financiado, é permitida a venda do bem a terceiros, 

devendo o proprietário fiduciário restituir ao devedor, pagas todas suas 

despesas, o saldo apurado, se houver. Oficie-se ao Departamento de 

Trânsito, comunicando estar o autor autorizado a transferir para terceiros 

que indicar ou para si próprio à propriedade do bem apreendido. Condeno 

o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º do Código de Processo Civil. Por fim, proceda a Secretaria deste 

Juízo com a inclusão da empresa Rio Tibagi Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros no polo ativo da demanda."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 194378 Nr: 3422-16.2013.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Cardoso - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB: 10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 104/105, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inaugural por Banco Itaucard S/A., em face de A 

Cardoso ME, para o fim de DECLARAR consolidado nas mãos da 

instituição requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, 

na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1.969. 

Observe-se que, a lei 10.931, de 2-8-2004, revogou o disposto 

anteriormente no § 5º do art. 3º do Decreto-lei n. 911, de 1º-10-1969, de 

modo que, tão logo ocorra o inadimplemento do financiado, é permitida a 

venda do bem a terceiros, devendo o proprietário fiduciário restituir ao 

devedor, pagas todas suas despesas, o saldo apurado, se houver.

Oficie-se ao Departamento de Trânsito, comunicando estar o autor 

autorizado a transferir para terceiros que indicar ou para si próprio à 

propriedade do bem descrito nos autos. Pelo princípio da sucumbência 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizado, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 194378 Nr: 3422-16.2013.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Cardoso - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB: 10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3422-16.2013.811.0011

 ESPÉCIE: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Banco Itaucard S/A

PARTE REQUERIDA: A Cardoso - ME

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): A Cardoso - Me, CNPJ: 05697378000100, 

brasileiro(a), Endereço: Rua 13 de Junho, Nº 106, Bairro: Centro, Cidade: 

Caceres-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/10/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 14.475,51

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: "(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido 

na peça inaugural por Banco Itaucard S/A., em face de A Cardoso ME, 

para o fim de DECLARAR consolidado nas mãos da instituição requerente 

a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que 

dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1.969. Observe-se que, a lei 

10.931, de 2-8-2004, revogou o disposto anteriormente no § 5º do art. 3º 

do Decreto-lei n. 911, de 1º-10-1969, de modo que, tão logo ocorra o 

inadimplemento do financiado, é permitida a venda do bem a terceiros, 

devendo o proprietário fiduciário restituir ao devedor, pagas todas suas 

despesas, o saldo apurado, se houver. Oficie-se ao Departamento de 

Trânsito, comunicando estar o autor autorizado a transferir para terceiros 

que indicar ou para si próprio à propriedade do bem descrito nos autos. 

Pelo princípio da sucumbência condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2º 

do Código de Processo Civil.

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 26 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209995 Nr: 2012-83.2014.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Fábio da Costa Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinéia Costa Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly A. Storti Assunção 

- OAB:21.240

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 97/98, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ex positis, em consonância com o art. 33 

e ss. do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de vertido na inicial. Revogo o 

deferimento da guarda provisória deferida ao genitor às fls. 21/21-vº. 

Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 
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proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. Sem custas e 

despesas processuais, ante a natureza da demanda. Dê-se ciência ao 

Ministério Público Estadual e as Defesas."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233742 Nr: 4048-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC, LAC, VHAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4048-64.2015.811.0011

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Adriana Cardoso e Larissa Alves Cardoso e Vitor 

Hugo Alves Cardoso

PARTE REQUERIDA: Célio Alves Carneiro Pereira

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Célio Alves Carneiro Pereira, Cpf: 

45701504204, Rg: 14564173 SSP MT Filiação: Joaquim Alves Pereira e de 

Angelina Rodrigues Carneiro Pereira, data de nascimento: 22/12/1972, 

brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), comerciante, Endereço: 

Rua Projetada, Esq/com A Rua João Paulo Picundo, Nº 235, Bairro: Cohab 

Parque da Serra, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 27.893,89

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: ""Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da causa. Após o transito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias.""

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 26 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233742 Nr: 4048-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC, LAC, VHAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 75, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno 

a parte executada ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da causa. Após o transito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias."

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252550 Nr: 4356-32.2017.811.0011

 AÇÃO: Petição->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, LdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdS, AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4356-32.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Petição->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso e Luan da 

Silva Ribeiro

PARTE RÉ: Claudineia da Silva e Antonio Ribeiro

CITANDO(A, S): Requerido(a): Antonio Ribeiro Filiação: Angelo Luiz Ribeiro 

e Rosa da Costa Ribeiro, data de nascimento: 14/07/1965, brasileiro(a), 

natural de Paranapua-SP, , Endereço: Rua Lh C 140 Chacara, Cidade: 

Cujubim-RO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/09/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Ação de Destituição do Poder Familiar proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Claudineia da 

Silva e Antonio Ribeiro.

DESPACHO: Código 252550 Vistos. DEFIRO o pedido formulado à fl. 82, 

razão pela qual DETERMINO a citação do requerido Antônio Ribeiro por 

edital com o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 , II, do 

Código de Processo Civil, com as advertências legais. Decorrido o prazo 

supramencionado e com manifestação do requerido, certifique-se e 

façam-me conclusos. Decorrido o prazo supramencionado e sem 

manifestação do requerido, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso como curadora especial do requerido citado por 

edital, nos termos do art. 72, II do Código de Processo Civil, a fim de evitar 

futuras arguições de nulidade. Cientifique-se o (a) douto (a) Defensor (a) 

Público (a) do múnus que lhe foi atribuído. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de janeiro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 26 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247461 Nr: 1843-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helizângela Pouso Gomes - 

OAB:5390

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

113/114, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial para CONDENAR PEDRO BATISTA 

CORREIA ao pagamento de multa no valor de 05 (cinco) salários mínimos 

vigentes que totalizam o importe de R$4.770,00 (quatro mil, setecentos e 

setenta reais), nos termos dos artigos 258, da lei 8069/90. Condeno o 

representado ao pagamento de custas e despesas processuais, se 

houver. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217279 Nr: 3189-82.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ernei Ana Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bv Financeira S.A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira - 

OAB:19103, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 245/247, cujo teor/dispositivo transcrevo: "À vista do exposto, com 

supedâneo no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para 

reconhecer o excesso no valor remanescente cobrado na execução, 

determinando a sua redução, bem como a exclusão da multa de 10% (dez 

por cento) prevista no art. 523, §1º do CPC. Remetam-se os autos ao 

Contabilista do Juízo para que realize a redução do valor remanescente, 

devendo ser subtraído o valor depositado à fl. 208, bem como excluído o 

valor da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º do CPC. 

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas processuais, se 

houver, bem como honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 10% 

(dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2º do Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255721 Nr: 5887-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da certidão de fls. 62, cujo teor 

transcrevo: "Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. 

mandado, dirigi-me a Rua Euclides Mazali, 408 e lá fui informado por Dona 

Eloisa Ferreira de Freitas, que sua nora ROSILENE FIRMINO, mudou-se 

para JUARA-MT sem deixar seu endereço, porém seu filho MARCOS 

FERREIRA DE FREITAS, vai tentar trazer seu endereço para os autos. Dou 

fé. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239681 Nr: 2662-62.2016.811.0011

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAA, RdSA, RCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630

 Intimar o advogado da parte requerida para apresentar alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 121942 Nr: 190-64.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Macedo de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor a informar numero da conta, agência e 

banco, para expedição de Alvará Eletrônico, referente aos honorários 

advocatícios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248396 Nr: 2280-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida dos Santos, GPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391

 Intimar o advogado da parte requerida, haja vista que foi frutífera a 

penhora on-line de fls. 98/99, para cientificar-lhe da indisponibilidade e, 

querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas 

indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, em 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108417 Nr: 1732-54.2010.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leticia Regina de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rossilda Tarcila Lema Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Regina 

Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte reconvinda por meio de seu (ua) advogado 

(a), para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 554,07 (quinhentos cinquenta e 

quatro reais e sete centavos) a que foi condenado nos termos de r 

sentença. Este Valor deverá ser recolhido num único boleto discriminando 

o valor das custas, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) e valor da Taxa Judiciária, qual seja R$ 127,22 

(cento e vinte e sete Reais e vinte e dois centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ”EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes ). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

o mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Comarca de Mirassol D´Oeste.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108417 Nr: 1732-54.2010.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leticia Regina de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rossilda Tarcila Lema Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Regina 

Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte recovinte por meio de seu (ua) advogado 

(a), para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 554,07 (quinhentos cinquenta e 

quatro reais e sete centavos) a que foi condenado nos termos de r 

sentença. Este Valor deverá ser recolhido num único boleto discriminando 

o valor das custas, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) e valor da Taxa Judiciária, qual seja R$ 127,22 

(cento e vinte e sete Reais e vinte e dois centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ”EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes ). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

o mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Comarca de Mirassol D´Oeste.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232892 Nr: 3543-73.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdOS, JVSS, LAdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO- CAA

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

 C E R T I D Ã O

Processo Número:3543-73.2015.811.0011 – Código: 232892– Segunda 

Vara

Tipo de Ação: Ação de Execução

Requerente: Antonieta de Oliveira Silva

Requerido: Silvio da Silva Santos

 DECURSO DE PRAZO - CUSTAS PROCESSUAIS

 Certifico para os devidos fins que, apesar da parte haver sido 

devidamente intimada através do edital, via DJE nº 10049, publicado em 

30/06/2017, para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar quanto o 

recolhimento das custas processuais, este deixarou transcorrer o prazo 

concedido sem qualquer manifestação nos autos.

 Mirassol d´Oeste-MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

Gestor Adm 3

Av. Joaquim Cunha, 595 - Residencial Alto da Boa Vista - Edifício do Fórum 

– Bloco 1 - fone/fax (65) 3241-1391/1620

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232579 Nr: 3340-14.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Linhares, JLLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 78, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, com fundamento no inciso III 

do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas, e SUSPENDO o presente feito até que 

seja pago o débito alimentar em sua totalidade, devendo o executado 

juntar aos autos os competentes comprovantes de pagamentos aos 

meses aos quais fazem referência. No mais, DETERMINO a intimação do 

executado para dar início imediato ao pagamento das parcelas, bem como, 

o pagamento das prestações vincendas durante o curso do processo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243196 Nr: 4551-51.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Mara Argenti Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Iesenco, Rosiley Tarcila Victorio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Intimar o advogado da parte requerida para querendo, no prazo legal, 

oferte as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248246 Nr: 2223-17.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Cristina Dias Salto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2223-17.2017.811.0011 – código 248246

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

PARTE RÉ: Elaine Cristina Dias Salto

CITANDO(A, S): Elaine Cristina Dias Salto, Cpf: 80073310182, brasileiro(a), 

solteiro(a), comerciante

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 67.040,49

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, , para responder, 

querendo, a ação.

DESPACHO: Código 248246 Em consulta realizada junto aos Sistemas SIEL 

e INFOJUD, foi possível aferir a existência de 02 (dois) endereços distintos 

da parte requerida, conforme extrato em anexo. Deste modo, determino a 

citação da requerida nos 02 (dois) endereços localizados, nos ternos da 

decisão de fls. 22/22-vº. Caso reste infrutífero o ato citatório acima, 

certifique-se e intime-se a parte autora para que se manifeste no que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2223-17.2017.811.0011 – código 248246

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

PARTE RÉ: Elaine Cristina Dias Salto

CITANDO(A, S): Elaine Cristina Dias Salto, Cpf: 80073310182, brasileiro(a), 

solteiro(a), comerciante

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 67.040,49

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, , para responder, 

querendo, a ação.

DESPACHO: Código 248246 Em consulta realizada junto aos Sistemas SIEL 

e INFOJUD, foi possível aferir a existência de 02 (dois) endereços distintos 

da parte requerida, conforme extrato em anexo. Deste modo, determino a 

citação da requerida nos 02 (dois) endereços localizados, nos ternos da 

decisão de fls. 22/22-vº. Caso reste infrutífero o ato citatório acima, 

certifique-se e intime-se a parte autora para que se manifeste no que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255298 Nr: 5713-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria de Jesus Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157477 Nr: 2500-09.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franneylaine de Cena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Teixeira Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca dos 

documentos de fls. 240/241, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243119 Nr: 4503-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mecânia Agricola Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4503-92.2016.811.0011 – código 243119

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

EXECUTADO(A, S): Mecânia Agricola Mato Grosso

CITANDO(A, S): Mecânia Agricola Mato Grosso, CNPJ: 02461481000168

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/01/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.566,91

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Ação de Execução Fiscal, proposta pela Fazenda do 

Município de Mirassol D´Oeste/MT, com fundamento na Lei n. 6.830 de 22 

de Setembro de 1.980, contra Mecânica Agricola Mato Grosso, de divida 

no valor de R$ 3.566,91.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239821 Nr: 2756-10.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schutter Armazens Gerais Ltda, Ricardo Alba 

Conejo, Claudio Dias Fonseca, Schutter Internacional B. V.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2756-10.2016.811.0011-código 239821

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Schutter Armazens Gerais Ltda e Ricardo Alba Conejo 

e Claudio Dias Fonseca e Schutter Internacional B. V.

CITANDO(A, S): Claudio Dias Fonseca, Cpf: 33396850025, brasileiro e 

Ricardo Alba Conejo, Cpf: 18673112834, brasileiro e Schutter Armazens 

Gerais Ltda, CNPJ: 07778264000381, brasileiro e Schutter Internacional B. 

V., CNPJ: 10589335000140.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/08/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 76.539,61

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, por seu 

representante legal, vem com fundamento na Lei 6.830 de 22 de setembro 

de 1980, propor EXECUÇÃO FISCAL da parte executada e seus sócios, ou 

a quem de direito para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito no 

valor de R$ 76.539,61.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235221 Nr: 3926-03.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Damião Francisco dos Santos, Cpf: 13943588149

Resumo da Inicial:A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, por seu 

representante legal, vem com fundamento na Lei 6.830 de 22 de setembro 

de 1980, propor EXECUÇÃO FISCAL , representada pela CDA nº. 

20143314. Requer a citação da parte executada e seus sócios, ou a quem 

de direito para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito no valor de R$ 

1.624,56, atualizada monetariamente, com os acréscimos legais, 

honorários e custas processuais....

Nome e cargo do digitador:Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico 

Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233613 Nr: 3981-02.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. Santos Silva, Antonio Luciano Santos 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3981-02.2015.811.0011-código 233613

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): A. L. Santos Silva e Antonio Luciano Santos Silva

CITANDO(A, S): Executados(as): A. L. Santos Silva, CNPJ: 

10475428000144, brasileiro(a) e Antonio Luciano Santos Silva, brasileiro

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/11/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 892.660,48

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, por seu 

representante legal, vem com fundamento na Lei 6.830 de 22 de setembro 

de 1980, propor EXECUÇÃO FISCAL , representada pela CDA nº. 

201513548 e 201513548. Requer a citação da parte executada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito no valor de R$ 892.660,48.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 93210 Nr: 4425-45.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR-M, LR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4425-45.2009.811.0011-código 93210

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Lusia Ramos - ME e Lusia Ramos

CITANDO(A, S): Executados(as): Lusia Ramos, Cpf: 41573030163, Rg: 

579.150 SSP MT Filiação: José Ramos e Aparecida Siqueira Ramos, data 

de nascimento: 24/02/1967, brasileiro(a), natural de Palmeira d´oeste-SP, 

casado(a), do lar e Lusia Ramos - Me, CNPJ: 04508078000172Inscrição 

Estadual: 132.024.713, brasileiro(a).

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/02/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 10.150,45

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, por seu 

representante legal, vem com fundamento na Lei 6.830 de 22 de setembro 

de 1980, propor EXECUÇÃO FISCAL , representada pela CDA 

nº20094309. Requer a citação da parte executada e seus sócios, ou a 

quem de direito para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito no valor 

de R$ 10.150,45, atualizada monetariamente, com os acréscimos legais, 

honorários e custas processuais.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249255 Nr: 2714-24.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Silvio Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 88, cujo teor transcrevo:" Certifico que, 

em cumprimento ao r. mandado, procurando pelo veículo objeto da Busca 

e Apreensão, não encontrei, naõ sendo assim possível sua apreensão. 

Deixei de proceder com a Citação de LOURENÇO SILVIO SOUTO, em 

virtude de ter localizado o paradeiro do mesmo. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233509 Nr: 3919-59.2015.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza Bertaggio Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcides Prado Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do inventariante para que junte ao processo a GIA 

TCMD completa, conforme requerimento do Estado de Mato Grosso de fls. 

114/115, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233509 Nr: 3919-59.2015.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza Bertaggio Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcides Prado Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da inventariante sobre a r. decisão de fls. 112, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Antes de analisar o pedido formulado à fl. 106, 

manifeste-se a Fazenda Pública Estadual acerca dos documentos 

juntados às fls. 107/111, no prazo de 15 (quinze) dias.

 N’outro giro, intime-se a inventariante para que apresente aos autos o 

esboço da partilha a ser efetuada entre todos os herdeiros, no prazo de 
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15 (quinze) dias.

Por fim, certifique-se a Secretaria deste Juízo se decorreu o prazo para a 

Fazenda Pública Municipal se manifestar no presente feito. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240261 Nr: 3014-20.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS / 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 56, cujo teor transcrevo:" Certifico que, 

em cumprimento ao r. mandado, procurando pelo veículo objeto da Busca 

e Apreensão, não encontrei, nõ sendo assim possível sua apreensão. 

Deixei de proceder com a Citação de MARCOS ALVES DE CAMPOS, em 

virtude de ter localizado o paradeiro do mesmo. Dou fé."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249161 Nr: 2662-28.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-Distribuidora de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Capixaba Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 68, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Compulsando a manifestação do 

Administrador Judicial anexada às fls. 64/67, verifica-se que o valor 

executado no presente feito executivo, possivelmente, se encontra 

relacionado na recuperação judicial do executado, pelo o que a quantia 

executada se submeteria aos efeitos da Lei 11.101/05, cumprindo ao 

exequente apenas impugnar a relação de credores apresentada, nos 

termos do art. 8º e ss. da mencionada legislação. Ademais, de acordo com 

a certidão de fl. 59, o “prazo de blindagem” previsto pela Lei 11.101/05, no 

qual as execuções individuais em face da empresa recuperanda 

permanecem suspensas, ainda não decorreu. Assim sendo, determino a 

suspensão da presente execução até homologação do plano de 

recuperação, quando, então, verificar-se-á de o crédito debatido nestes 

autos será novado ou se a presente execução persistirá nestes moldes 

inicialmente propostos."

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254386 Nr: 5365-29.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deucides Bezerra Diolindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5365-29.2017.811.0011-código 254386

 ESPÉCIE: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Bezerra

PARTE RÉ: Deucides Bezerra Diolindo

CITANDO(A, S): Requerido(a): Deucides Bezerra Diolindo Filiação: 

Aristides Bezerra de Lima e Maria Bezerra de Lima, brasileiro(a), 

casado(a), carreteiro, Endereço: Rua Pirassununga, Nº 554, Bairro: Jd. 

Aero Rancho, Cidade: Campo Grande-MS,

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/11/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de Divórcio em que Maria 

Aparecida dos Santos Bezerra move em desfavor de Deucides Bezerra 

Diolindo, requerendo a decretação do divorcio do casal emitindo ao 

Cartório o mandado de averbação.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 14541 Nr: 1444-53.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tereza Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Mirassol D' Oeste, 

Lourival Carrasco, M. W. Ribeiro & Cia Ltda - ME, R.Delfino de Souza 

Papelaria - ME, A. de Fatima Versalli Souza - ME., Osmano de Souza Costa 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603, Vanessa Ágata Garcia Cajango - 

OAB:12612 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059, Antonio Carlos da Cruz - OAB:3535, Arlete Senhorinha 

Alves da Cruz - OAB:4440/MT, Danilo Cezar Ochiuto - OAB:8833, 

Gleide Maria G.G.Pichinin - OAB:35.272, Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, Sérgio 

Antonio Rosa - OAB:4.153

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

cálculo juntado, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248593 Nr: 2380-87.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2380-87.2017.811.0011-código 248593

 ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Damázia Teixeira da Silva

PARTE RÉ: José Teixeira da Silva

CITANDO(A, S): Requerido(a): José Teixeira da Silva Filiação: João 

Marques da Silva e Alzeni Teixeira, data de nascimento: 02/11/1953, 

brasileiro(a), natural de Três lagoas-MS, casado(a),

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/06/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00
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FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de Divórcio em que Damázia 

Teixeira da Silva move em desfavor de José Teixeira da Silva, requerendo 

a decretação do divorcio do casal emitindo ao Cartório o mandado de 

averbação.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237406 Nr: 1468-27.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEREIRA MOREIRA 52269310187, 

REGINALDO PEREIRA MOREIRA, JOSIANE SAMPAIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1468-27.2016.811.0011 – código 237406

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

PARTE RÉ: REGINALDO PEREIRA MOREIRA 52269310187 e REGINALDO 

PEREIRA MOREIRA e JOSIANE SAMPAIO DA SILVA

CITANDO(A, S): Josiane Sampaio da Silva, Cpf: 04812690960, 

brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a); Reginaldo Pereira Moreira, 

Cpf: 52269310187, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a) e 

Reginaldo Pereira Moreira 52269310187, CNPJ: 20641394000174.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/05/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 14.681,56

FINALIDADE: CITAÇÃO dos executados acima qualificados, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para 

responder, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).Não efetuado o pagamento, o 

oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição 

proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

DESPACHO: Vistos em correição. Cite-se os executados para, no prazo 

de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 

829 do NCPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral pagamento 

no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, §1º, do NCPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de 

bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimar, na mesma oportunidade, os executados. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Se o oficial de justiça não encontrar os executados, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar os executados 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 

828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol 

D’Oeste - MT, 30 de maio de 2016. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti-Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249053 Nr: 2624-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Reg. de Prod. de Cana de M. 

D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oscar Tsukassa Matsushita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joice Pinto Pereira de Siqueira 

- OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Quidá - OAB:2625-MT

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 182, cujo teor 

transcrevo:"Trata-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, postulada por 

COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DOS PRODUTORES CANA DE 

MIRASSOL D´OESTE- COOPROCAMI, em face da Excelentissima Doutora 

Juíza de Direito Titular da Segunda Vara Cível de Mirassol D´Oeste-MT Dra. 

Edna Ederli Coutinho, todos devidamente qualificados nos autos. À fl. 180, 

a parte autora pugnou pela extinção do presente feito em razão das 

partes terem transigido nos autos principais do qual este decorre. Em face 

do exposto, com espeque no artigo 485, incisos IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Sem 

condenação em custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo. P. R. I. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de janeiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157470 Nr: 2436-96.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene de Freitas Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste acerca dos 

documentos juntados às fls. 196/198, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157470 Nr: 2436-96.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene de Freitas Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do inventariante para que junte ao processo a GIA de 

apuração do imposto ou declaração de isenção, se for o caso, 
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preenchendo os formulários próprios que são obtidos junto a SEFAZ/MT 

na Gerência do ITCMD, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233835 Nr: 4107-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eulalia do Nascimento, Fermino Castilho Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Fernando da Silva 

Castilho - OAB:10.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 65/66, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Em face do exposto, com espeque no artigo 485, 

incisos IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Sem condenação em custas e despesas 

processuais. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Ciência ao Ministério 

Público. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de Janeiro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 21286 Nr: 1411-92.2005.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Villacien Braga, Dayane Wellys Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albatroz Lojistica e Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:, Adermo 

Mussi - OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Prado Sérgio - 

OAB:SP- 237050, Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite - 

OAB:3480-B, Thais Cristina Rodrigues Prado - OAB:SP- 244.557

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, 

acerca da devolução da carta precatória, juntada às fls. 1049/1053, no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA VILAS BOAS PANARO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 29 de Maio de 2018 às 

15h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010535-74.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL BRANDINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADETEC ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o 30 de Maio de 2018 às 

14h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MANOEL ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da r. Decisão constante do 

ID. 11879758 , bem como, da audiência conciliatória designada para a data 

de dia 17 de Abril de 2018 às 15:00 horas. Intimando ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de proceder com a 

intimação da parte autora para comparecer à referida audiência, devendo 

o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-14.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação dos 

advogados das partes acerca acerca da cálculo judicial acostado aos 

autos, devendo se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determinado pela R. Decisão de Id. 10966665. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 01 de março de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE MORAIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 12 de Junho de 2018 às 13:00 horas. 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 19 de Junho de 2018 às 13:00 horas. 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 20 de Junho de 2018 às 13:00 horas. 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 192470 Nr: 3298-33.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Alcides Santos de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 PROCESSO/CÓD. Nº 192470

 Vistos, etc.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a 

possibilidade de Transação Penal.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250826 Nr: 3441-80.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia Santos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 PROCESSO/CÓD. Nº 250826

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 07/03/2018, às 15h40min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255953 Nr: 12-71.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Henrique Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 255953

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra FLÁVIO 

HENRIQUE BENEVIDES, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e 

por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254503 Nr: 5399-04.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 22 de fevereiro de 2018, às 16h.

Autos n°: 254503

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Claúdia 

da Silva Gonçalves Almeida, João Velisvaldo Gaspar e procedido o 

interrogatório da parte ré Emerson Carvalho. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 
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Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas.

Memoriais finais e sentença proferidos oralmente, mediante mídia 

áudio-visual acostado aos fólios (CD).

O réu asseverou que não irá recorrer.

As partes desistiram do prazo recursal.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da oitiva das demais testemunhas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

para o fim de CONDENAR o réu EMERSON CARVALHO, já qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 155, §§1º e §4º, inc. I, do Código 

Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus 

antecedentes, vez que ostenta condenação anterior transitada em julgado 

(fls. 45),mas sendo circunstância agravante aqui não será valorada; 

poucos elementos foram verificados a respeito da conduta social e da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do 

crime consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria 

tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito são 

próprias do tipo; não houve maiores consequências, vez que os objetos 

subtraídos foram recuperados, de modo que não merece valoração 

negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do 

crime.

Desta forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Compenso a atenuante da confissão com a reincidência (fl. 45), segundo 

entendimento jurisprudencial prevalente.

Há a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do CP, pelo que 

exaspero sua pena em 1/3 (um terço), dosando-a em 02 (dois) anos e 08 

(oito) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 13 (treze) dias-multa, 

correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos 

fatos.

Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, 

o regime de cumprimento da pena será o semiaberto, por se tratar de réu 

reincidente, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, mas sendo 

favoráveis as demais circunstâncias judiciais.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44, II, do CP, bem como a 

suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, I, do CP.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, como garantia da ordem 

pública, por ser vezeiro na prática de delitos contra o patrimônio, segundo 

seus antecedentes acostados às fls. 44-45v, salientando que houvera 

saído da cadeia pelo delito de furto poucos meses antes de ser 

novamente preso por este processo, nos autos CI 248983, em trâmite 

nesta 3ª Vara.

Saliento a compatibilidade da negativa de recorrer em liberdade com a 

fixação do regime semiaberto, vez que de imediato será expedida guia de 

execução em referido regime, ainda que provisória.

Isento o réu do pagamento das custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, cumpram-se as 

disposições acima.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Emerson Carvalho

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250826 Nr: 3441-80.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia Santos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07/03/2018, às 

15h40min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256672 Nr: 354-82.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Reis de Souza, Rodolfo Gonçalves da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucio lima dos santos - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 256672

Vistos, etc.

Tocante ao requerimento elaborado pela defesa para concessão da 

revogação de prisão consoante às fls. 65/72, verifico que o pleito já foi 

revogado na ação penal de CI 257040, razão pela qual o pedido resta 

prejudicado.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254384 Nr: 5364-44.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 254384

Vistos etc.

Considerando a cota ministerial de fls. 34, bem como a distribuição das 

guias de recolhimento referente à ação penal sob Cód. 222021, conforme 

consulta ao Sistema Apolo, proceda-se com a unificação das penas.

Após, dê-se vista as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, iniciando pela Defesa.

Ato contínuo, volvam-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239978 Nr: 2848-85.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 
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presentes autos à douta advogada do reeducando para que no prazo 5 

(cinco) dias manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256479 Nr: 280-28.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público de Terra Nova do Norte-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Jose Fernandes Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13911

 PROCESSO/CÓD. Nº 256479

 Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 07/03/2018, às 14h50min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 233057 Nr: 3636-36.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUSEBIO SOLANO VEGA - 

OAB:18155-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 233057

Vistos etc.

Considerando que o recuperando Eraldo dos Santos juntou atestado de 

matrícula na Escola Estadual Irene Ortega, conforme fl. 177, autorizo-o a 

frequentar a referida instituição de ensino, entre segunda-feira e 

sexta-feira, das 19h às 22h30min, durante o ano letivo de 2018, devendo 

comprovar sua frequência trimestralmente, sob pena de revogação da 

presente autorização.

Outrossim, saliento que as demais condições aplicadas em audiência 

admonitória de fls. 142/143, deverão ser cumpridas pelo recuperando em 

sua integralidade, e que eventual descumprimento ensejará regressão de 

regime ao fechado.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento eletrônico acerca da 

presente decisão.

Às providências.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 211476 Nr: 2309-90.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10565

 PROCESSO/CÓD. Nº 211476

 Vistos etc.

Em que pese a impugnação da defesa às fls. 311/313, insta consignar que 

é pacífico o entendimento de que a data-base a ser utilizada para futura 

progressão de regime é a correspondente ao preenchimento dos 

requisitos objetivo e subjetivo da última progressão, in casu, 27.12.2016.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA 

FUTURA PROGRESSÃO. DIA EM QUE O APENADO IMPLEMENTOU O 

REQUISITO OBJETIVO. A data-base para futura progressão de regime, do 

fechado ao semiaberto, deve ser a data em que o apenado implementou o 

requisito objetivo para o benefício e não o dia do efetivo ingresso no 

regime mais brando. O reeducando não pode suportar a morosidade 

estatal do deferimento da progressão quando já faz jus ao benefício. 

Precedentes do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 

70052982014, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 05/09/2013). (Destaquei).

 EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE 

ESTABELECIDA NA DATA DA DECISÃO. DESCABIMENTO. A data-base, 

uma vez concedida a progressão de regime, deve ser a data em que 

implementado o requisito objetivo. No caso, restou concedida a 

progressão de regime e a data-base foi estipulada no dia da prolação da 

decisão. No entanto, não é razoável prejudicar o apenado em razão da 

morosidade do Poder Judiciário e trâmites administrativos. AGRAVO 

PROVIDO. (Agravo Nº 70057325516, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 

23/01/2014). (Destaquei).

 Ademais, embora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tenha 

fixado a data do trânsito em julgado da última condenação como data-base 

para a progressão do regime fechado ao semiaberto (fls. 223/229), 

referida determinação não se estende eternamente, visto que já foi 

utilizada em momento anterior, devendo prevalecer a exegese mencionada 

em linhas anteriores.

Deste modo, indefiro o pedido da defesa, e determino que seja elaborado 

novo cálculo de pena, fazendo constar a data-base correta, isto é, 

27.12.2016.

Após o novo cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 

05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Em ato contínuo, voltem-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251981 Nr: 4065-32.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Coutinho Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do acusado para no prazo de 10 

(dez) dias apresentar a defesa previa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235520 Nr: 485-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO HENRIQUE GARCIA - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 235520

Vistos etc.

Considerando o ofício expedido pela Central de Monitoramento Eletrônico à 

fl. 107, informando que o recuperando reside em região fora do alcance 

do satélite de monitoramento, o que resulta no desativamento automático 

da tornozeleira, e consequente oneração ao Estado de Mato Grosso, que 

paga diariamente pelo aparelho, ainda que inativo, não há motivos para 

manter a tornozeleira no apenado, já que ineficaz e dispendiosa.

Deste modo, dispenso o recuperando do uso da tornozeleira eletrônica, 

devendo manter o comparecimento mensal em Juízo, entre os dias 01 e 

10, visto que reside em zona rural, além do cumprimento das demais 

condições aplicadas ao regime semiaberto, conforme fls. 85/86, sob pena 

de regressão de regime.

Intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia Pública de 

Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias, a contar de sua intimação, 

para retirar a tornozeleira eletrônica.
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Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249418 Nr: 2794-85.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 249418

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as 

circunstância em que a suposta infração penal foi cometida, a qualificação 

do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, sendo certo 

que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se verifica a 

presença de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao acusado.

Em resposta à acusação a defesa almeja a absolvição sumária do réu, 

sob o argumento de ausência de justa causa quanto ao delito imputado a 

denunciada na exordial acusatória.

É a síntese do necessário. Decido.

Primeiramente, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, a falta de justa causa para o 

exercício desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Ademais, a comprovação da ausência dos indícios suficientes de sua 

autoria são discussões que serão apuradas no decorrer da instrução 

processual.

Logo, os argumentos suscitados pelo denunciado de que não tinha 

conhecimento que o veículo tratava-se de produto de furto, que portava 

documento falso, não tinha conhecimento da ilicitude do veículo que 

conduzia, que mesmo estando sem carteira de habilitação não apresentou 

nenhum perigo ou dano a terceiro não merece análise nesta fase 

processual, por se confundir com o mérito da ação e, por este motivo, 

somente será analisado no momento em que se for prolatar a sentença, 

após produzidas as provas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da 

ampla defesa.

Assim, pelas peças defensivas, verifica-se que carecem de dilação 

probatória por se tratarem do mérito da ação, razão pela qual a apreciação 

se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da 

busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixam 

nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 10/05/2018 às 14h00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249368 Nr: 2770-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799

 PROCESSO/CÓD. Nº 249368

Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pelo acusado Wanderlei Fernandes do 

Prado visando autorização para prestar prova de concurso público para o 

cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal de Várzea Grande/MT, a ser 

realizada dia 25.02.2018, na Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT, 

em Cuiabá/MT.

Em síntese, é o relatório. Decido.

O requerente figura como réu na presenta ação penal pela suposta prática 

dos crimes tipificados no art. 213, art. 319, ambos do Código Penal, e art. 

3º, alínea “a”, c/c art. 4º, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos da Lei nº 4.898/65 

(abuso de autoridade), sendo sua prisão preventiva revogada em 

14.12.2017, consoante decisão de fls. 679/682, mediante a imposição de 

algumas medidas cautelares, tais como recolhimento domiciliar noturno, 

proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização Juízo e 

monitoramento eletrônico.

Pois bem, conquanto sejam graves os crimes imputados ao acusado, o 

processo ainda não atingiu o seu fim, vigorando, neste momento, o 

princípio constitucional da presunção de inocência, expressamente 

estabelecido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, de modo que, 

enquanto não houver sentença condenatória transitada em julgado, não há 

falar em culpa.

Desta forma, seria desarrazoado privar o requerente de participar do 

certame para o qual está regularmente inscrito, conforme comprovante de 

fl. 780, simplesmente por responder a um processo criminal que ainda não 

se findou, portanto sem um pronunciamento definitivo acerca da 

responsabilidade do acusado, além de constituir malferimento aos 

princípios constitucionais da igualdade e vedação de restrições 

discriminatórias de acesso aos cargos públicos (art. 5º, inciso I, e art. 37, 

incisos I e II, ambos da CF).

Outrossim, não se pode perder de vista que, ao final da instrução 

processual, acaso o réu seja absolvido, o impedimento da realização da 

prova do concurso público acarretaria prejuízos irreparáveis.

Lado outro, eventual condenação e sucesso no concurso público poderão 

ser discutidos via ação própria ou dentro do próprio certame, no qual 

existe a etapa de investigação social, ocasião em que a vida pregressa do 

candidato é analisada, a fim de aferir sua aptidão para o ingresso na 

carreira para o qual se inscreveu.

Em face do exposto, autorizo o requerente Wanderlei Fernandes do Prado 

a prestar a prova de concurso público para o cargo de Auditor Fiscal 

Tributário Municipal de Várzea Grande/MT, a ser realizada no dia 

25.02.2018, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), sala 02, às 

08:00h.

Consequentemente, autorizo o requerente a se deslocar à Cidade de 

Cuiabá/MT no dia 24.02.2018, véspera da prova, podendo permanecer no 

local até o dia da realização do certame, 25.02.2018.

Oficie-se à Unidade Gestora de monitoramento eletrônico acerca da 

presente decisão.

 Frise-se ao requerente que o descumprimento desta determinação 

ensejará sua prisão.

Intimem-se o requerente, por meio de seu advogado, e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226343 Nr: 4932-30.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jales Gonçalves Pereira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, HUENDEL ROLIN - OAB:10858, Mirian Correia da Costa - 

OAB:6.361, Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 PROCESSO/CÓD. Nº 226343

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Jales Gonçalves 

Pereira, nos moldes do acórdão às fls. 678/684.

Declaro o perdimento das armas apreendidas às fls. 48 e 50, devendo ser 

remetidos ao Comando do Exército, consoante art. 25 da Lei nº 10.826/03 

e art. 1.479 da CNGC, nos termos do Provimento nº 05/2017- CGJ, o qual 

dispõe sobre o depósito e destinação legal de armas e munições 

apreendidas nas dependências das unidades judiciárias.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250791 Nr: 3423-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 21 de fevereiro de 2018, às 14h50min.

Autos n°: 250791

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Pamela 

Karine Dias Paixão, Fábio da Costa Leite, Vera Lúcia Ventura. Registre-se 

que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas.

As partes desistem do prazo recursal.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Declaro a revelia do acusado, visto que se encontra em outro endereço e 

não comunicou previamente ao Juízo para fins de sua intimação.

Homologo o pedido de desistência da oitiva das demais testemunhas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia, para CONDENAR o réu EDNEY DOS SANTOS, como incurso nas 

penas do art. 155, caput, do Código Penal, pelo que passo a dosar a pena 

individualmente para cada denunciado.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de antecedentes; 

poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil em detrimento do 

patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria tipicidade; as 

circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar; 

as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao 

acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não há causas de aumento, mas há de diminuição de pena prevista no art. 

155, §2º, do CP, pelo que reduzo sua pena em 2/3, fixando-a em 04 

(quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 03 (três) dias-multa, 

correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos 

fatos.

Em sendo cabível à espécie, substituo sua pena por uma restritiva de 

direitos, a ser especificada em audiência admonitória.

Havendo substituição, descabida a suspensão da pena.

O condenado poderá apelar em liberdade, uma vez que a pena foi 

substituída por uma restritiva de direitos.

Isento o réu das custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva dos condenados;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

Resta esta sentença publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados.

Intime-se o réu por edital.

Findo o prazo do recurso para o réu, certifique-se o trânsito em julgado e 

cumpram-se as disposições acima.

Nada mais, por mim, Bianca Conceição Modesto, encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 203604 Nr: 774-29.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Giampietro Morales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE SA PEREIRA - 

OAB:5286/B

 PROCESSO/CÓD. Nº 203604

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o Apelante asseverou que vai apresentar as razões 

recursais no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proceda-se 

conforme já determinado à fl.150.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236691 Nr: 1083-79.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliano dos Santos Maia, Thiago Barbosa do 

Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de dispensa da Sessão Plenária do Tribunal do Júri 

designada para o dia 05.04.2018, formulado pela jurada Leonice Pasqueto 

Martinez, alegando que está impossibilitada de participar de atividades em 

que permaneça na posição sentada ou em pé por longo período.

É o breve relatório.

Decido.

Tendo em vista que a solenidade encontra-se aprazada para o dia 

05.04.2018, portanto com lapso temporal de 45 dias a contar da data do 
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presente pedido, aliado ao fato de que a peticionária não comprovou por 

quanto tempo estará submetida ao tratamento fisioterapêutico, tampouco 

se há expectativa de melhora do seu quadro clínico, indefiro o pleito de 

dispensa formulado.

 Saliente-se que a jurada poderá renovar o pedido de dispensa mediante a 

juntada de novos laudos indicando efetivamente que estará incapacitada 

de participar das sessões plenárias nas datas designadas.

Intime-se a jurada sorteada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255053 Nr: 5615-62.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Leso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 255053

 Vistos etc.

Considerando a inscrição deste magistrado no Fórum Nacional dos Juízes 

Criminais, a ser realizado nos dias 15 a 17 de março de 2018, cuja 

participação foi devidamente autorizada pela Presidência do Tribunal de 

Just iça do Estado de Mato Grosso (expediente nº 

0009658-41.2018.8.11.0000) redesigno a audiência outrora aprazada para 

o dia 04/04/2018, às 15h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54175 Nr: 1662-35.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONFIRMAR a antecipação de tutela concedida nos autos. 

CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a conceder o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de um 

salário mínimo ao requerente José Cícero Coelho Miguel, filho de Antonia 

Coelho Miguel, CPF n. 955.183.634-00, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias.O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS deverá apurar os 

atrasados vencidos desde a data da suspensão do pagamento, até a DIP, 

aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de pagamento 

de juros moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão 

mais atualizada por ocasião da execução do julgado.No cálculo dos 

valores atrasados, deverão ser deduzidas as eventuais prestações de 

benefício já recebidas pela parte autora em sede de auxílio-doença. 

Oficie-se ao INSS para a implantação do benefício em, no máximo, 30 

(trinta) dias. Nos termos do Provimento 20/08-CGJ, faço constar da 

presente decisão os seguintes tópicos:Benefício de Aposentadoria por 

Invalidez:1.Nome do segurado: José Cícero Coelho Miguel 2.Número do 

benefício: 55076040763.Benefício concedido: Aposentadoria por 

Invalidez4.Data do início do benefício – DIB: 16/05/20125.Renda mensal 

inicial – RMI: um salário mínimo6. Data do início do pagamento – DIP: 30 

(trinta) dias após a intimação do INSS da presente sentença.Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, 

sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da 

ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais.Sem reexame necessário, 

conforme dispõe o artigo 496, §3° do Código de Processo Civil.Às 

providências. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76156 Nr: 4729-71.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial para fins de: CONFIRMAR a antecipação de tutela deferida nos 

autos. CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a conceder 

o benefício previdenciário auxílio-doença, no valor de um salário mínimo ao 

requerente Edson Roseno de Moraes, filho de Celiria Roseno de Moraes, 

CPF n. 013.536.821-96, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.O Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS deverá apurar os atrasados vencidos 

desde a cessação do benefício, até a DIP, aplicando-se para a atualização 

da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de 

correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela 

Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião 

da execução do julgado.No cálculo dos valores atrasados, deverão ser 

deduzidas as eventuais prestações de benefício já recebidas pela parte 

autora.Oficie-se ao INSS para a implantação do benefício em, no máximo, 

30 (trinta) dias. Nos termos do Provimento 20/08-CGJ, faço constar da 

presente decisão os seguintes tópicos:Benefício de Auxílio 

Doença:1.Nome do segurado: Edson Roseno de Moraes2.Número do 

benefício: 60370496813.Benefício concedido: Auxílio-doença4.Data do 

início do benefício – DIB: 01.07.20125.Renda mensal inicial – RMI: um 

salário mínimo6. Data do início do pagamento – DIP: 30 (trinta) dias após a 

intimação do INSS da presente sentença.Ressalto que o benefício não 

poderá ser cessado enquanto não for realizada nova perícia pelo INSS ou 

enquanto constatada sua incapacidade para o labor.Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais.Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, §3° do Código de Processo Civil. Às providências. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81596 Nr: 4391-63.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:MT 11.208-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONFIRMAR a antecipação de tutela concedida nos autos. 

CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a conceder o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ao requerente 

José Antônio da Silva, filho de Francisca Maria da Conceição, CPF n. 

740396524-87, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.O Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS deverá apurar os atrasados vencidos desde a data 

da suspensão do pagamento, até a DIP, aplicando-se para a atualização 

da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de 
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correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela 

Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião 

da execução do julgado.No cálculo dos valores atrasados, deverão ser 

deduzidas as eventuais prestações de benefício já recebidas pela parte 

autora em sede de auxílio-doença. Oficie-se ao INSS para a implantação 

do benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. Nos termos do Provimento 

20/08-CGJ, faço constar da presente decisão os seguintes 

tópicos:Benefício de Aposentadoria por Invalidez:1.Nome do segurado: 

José Antônio da Silva 2.Número do benefício: 60581706683.Benefício 

concedido: Aposentadoria por Invalidez4.Data do início do benefício – DIB: 

16/06/20145.Renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS6. Data do 

início do pagamento – DIP: 30 (trinta) dias após a intimação do INSS da 

presente sentença.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, §3° 

do Código de Processo Civil.Às providências. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70503 Nr: 3050-70.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo França Viana Alves - 

OAB:SP 313.992, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a 

conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no 

valor de um salário mínimo a requerente Maria Bueno da Silva, filha de 

Olinda Andreski Bueno, CPF n. 931.175.239-87, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias.O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS deverá apurar os 

atrasados vencidos desde a data da suspensão do pagamento até a DIP, 

aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de pagamento 

de juros moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão 

mais atualizada por ocasião da execução do julgado.No cálculo dos 

valores atrasados, deverão ser deduzidas as eventuais prestações de 

benefício já recebidas pela parte autora.Oficie-se ao INSS para a 

implantação do benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. Nos termos do 

Provimento 20/08-CGJ, faço constar da presente decisão os seguintes 

tópicos:Benefício de Aposentadoria por Invalidez:1.Nome do segurado: 

Maria Bueno da Silva 2.Número do benefício: 55147405323.Benefício 

concedido: Aposentadoria por Invalidez4.Data do início do benefício – DIB: 

24.08.20125.Renda mensal inicial – RMI: um salário mínimo6. Data do início 

do pagamento – DIP: 30 (trinta) dias após a intimação do INSS da presente 

sentença.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no 

percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do 

STJ.Isento o INSS do pagamento das custas processuais.Sem reexame 

necessário, conforme dispõe o artigo 496, §3° do Código de Processo 

Civil.Às providências. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89367 Nr: 4630-33.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gazincred S/A. Sociedade de Crédito, Financimento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PRESTELO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Ferreira de Resende 

Filho - OAB:PR 68204, Mateus Vargas Fogaça - OAB:PR 57.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 66, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80501 Nr: 3667-59.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato Rocha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Vistos em correição, etc.

Defiro o requerido pela parte Requerente à fl. 58, notadamente a inserção 

de restrição judicial no bem móvel descrito na exordial, via Sistema 

Renajud.

Outrossim, aguarde-se a realização da solenidade outrora aprazada, 

conforme disposto à fl. 56.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74059 Nr: 2578-35.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa de Moura Lanzarini, Silvio Antonio Lanzarini, Celso 

Lanzarini, Sidnei Lanzarini, Sandro Lanzarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Lanzarini (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B

 Vistos em correição, etc.

Defiro o requerido à fl. 27, salientando que a prestação das primeiras 

declarações deve realizar-se no prazo impreterível de 20 (vinte) dias, uma 

vez que desde 2013 o feito aguarda referido ato.

Transcorrido o prazo, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85366 Nr: 2148-15.2015.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ALVES DA SILVA - 

OAB:MA 4879

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações quanto 

ao cumprimento da carta precatória anteriormente expedida.

 Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, com o ofício, encaminhe-se cópia da missiva expedida.

Com o retorno da carta precatória (fls. 34) e em nada mais sendo 

requerido, cumpra-se a decisão de fls. 39 remetendo-se os autos ao 

arquivo.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 110833 Nr: 6408-67.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilzalina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada 

por Nizalina Maria da Silva em desfavor da Prefeitura Municipal de Nova 

Mutum.

 Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 

98, do Código de Processo Civil.

 Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo 

o dia 26 de março de 2018, ás 14h00min horário oficial do Mato Grosso, 

para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem 

como notificando-a para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no item 

2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113079 Nr: 2931-06.2013.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JILdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:MT/4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CANDIDO 

PEREIRA - OAB:GO 35.848

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente para, querendo, se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, em relação a 

ratificação do pedido de desistência.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111799 Nr: 6941-26.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Bregídio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência vertido na inicial, nos termos do item “a” às fl. 18, forte 

no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil.Cite-se a parte Requerida 

para que, querendo, responda a presente ação, no prazo 

legal.Consigne-se no mandado que, não sendo contesta a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 344).Após, intime-se a parte Autora para, no prazo legal, 

apresentar impugnação, caso queira.Em seguida, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94078 Nr: 2478-75.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela Administradora de 

Consórcios Sicredi LTDA em desfavor de Alceu Mognon.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 38/41, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 38/41 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme constou no acordo, em caso 

de omissão custas pelo Requerido.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103579 Nr: 2498-32.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS DE SOUZA ARAUJO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos.Deve-se primeiramente intimar a parte 

Requerente, para que, recolha a diligência de citação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato 

contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como para, em 05 

(cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (CPC, art. 285 e 319).O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 
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Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida.Outrossim, não se revelando frutífera 

a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a inserção de 

restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema Renajud, nos 

termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação dada pela Lei n° 

13.043/2014.Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume 

excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no 

item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113515 Nr: 539-89.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroenergetica Mato Grosso Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vertido na 

inicial, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil.Cite-se a 

parte Requerida para que, querendo, responda à presente ação, no prazo 

legal. Consigne-se no mandado que, não sendo contesta a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 344).Com o decurso do prazo da contestação, e no 

intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do 

CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do Código de 

Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:1.Havendo revelia, informe 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Por fim, conclusos para deliberação.Considerando o quadro 

deficitário de servidores, o volume excessivo de trabalho, e urgência do 

postulado, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no item 

2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97479 Nr: 4757-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOdS, TASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:MT 11.338

 Vistos em correição, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Apelada, na pessoa de seu procurador para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85338 Nr: 2129-09.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo 

reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107640 Nr: 4767-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Capão Grande Armazens Gerais Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB Transportes e Logística Ltda ME, Jackson 

Espindola Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:MT 7348/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104392 Nr: 2948-72.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Sandes - OAB:MT 

21.003, Kenner Langner - OAB:MT 21.029, Vinicius Marinho - 

OAB:MT 20.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o cumprimento da finalidade desta missiva, determino sua 

devolução à Comarca de origem, com as nossas homenagens.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107075 Nr: 4496-35.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZdCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:MT 20.231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente/Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de devolução da missiva ao Juízo Deprecante.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, devolva-se a presente epístola 

ao Juízo de Origem, com as nossas homenagens.
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Com o aporte aos autos de manifestação, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71096 Nr: 3625-78.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Locaff Manutenção de Máquinas e Equipamentos 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rapido Transpaulo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulleverson Silva Quinteiro de 

Almeida - OAB:MT 12358, Juliana Ferreira Quinteiro de Almeida - 

OAB:MT 15.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WINSTON SEBE - OAB:SP 

27.510

 Vistos em correição, etc.De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se 

os registros cartorários e distribuição para “Cumprimento de Sentença”, 

fazendo constar Locaff Manutenção de Máquinas e Equipamentos Ltda - 

ME como parte Exequente e Rápido Transpaulo Ltda – Em Recuperação 

Judicial como parte Executada.Na forma do art. 513, § 2°, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte Executada através de advogado, ou 

pessoalmente, caso ausente nos autos Advogado constituído para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.Fica 

a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).Nesse ponto, releva 

notar que o cumprimento de sentença proposto não se sujeita ao plano de 

recuperação judicial, uma vez que o trânsito em julgado da sentença que 

dá origem ao título ocorreu somente na data de 09.11.2017 (fl. 334), e o 

processamento da recuperação judicial fora autorizada na data de 

21.09.2017 (fls. 337v°/338).Em reforço ao exposto, eis o posicionamento 

jurisprudencial (...) Desta forma, INDEFIRO o postulado pela parte 

Executada às fls. 335/337.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97593 Nr: 4829-21.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Francisco Angeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicolo - OAB:MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que não há questões preliminares ou processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e determino a produção de prova 

testemunhal, depoimento pessoal e documental, nos ditames do art. 357, 

IV e V, do Código de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 08 de maio de 

2018, às 14h30min.

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103694 Nr: 2572-86.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arrozeira Somar Ltda, Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Guidoni Filho - 

OAB:SP 146.997, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, MARIANA 

ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:SP 299.951, Paulo de Almeida 

Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Dê-se integral cumprimento a sentença proferida nos autos (fls. 188/189), 

remetendo-se os autos ao arquivo.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75994 Nr: 4570-31.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildo Pereira do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - 

OAB:MT 18783

 Vistos em correição, etc.

Considerando o delineado às fls. 122 e 124, redesigno a solenidade 

outrora aprazada para o dia 14 de março de 2018, às 15h30min.

No que concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78804 Nr: 2039-35.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANI BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Determino a intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, demonstre nos autos a sua qualidade de segurada, bem como o 

período de carência exigido em lei para fins de concessão do benefício 

pretendido, ou comprove que a enfermidade que lhe acomete se enquadra 

no disposto no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91.

 Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84163 Nr: 1497-80.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Luiz de Quadros Silva, Silva & Guerra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Mendes Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:MT 10026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:MT 5967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, convém salientar que o pedido liminar já fora devidamente 

indeferido às fls. 82/83, ocasião em que a parte Autora quedou-se inerte 

quanto a possibilidade de insurgência na seara recursal, e que reiterado o 

pleito liminar, este fora indeferido na decisão às fls. 105/107.

Contudo, a parte Autora reiterou o pleito liminar no petitório à fl. 109, o qual 

novamente indefiro, não sem antes consignar que todos os envolvidos 

devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito efetiva e justa, nos ditames do art. 6° do Código de Processo Civil.

Desta forma, a parte Autora deve se comportar com boa-fé, evitando a 

reiteração de pedidos já indeferidos, inclusive em mais de uma 

oportunidade, quando, então, deve valer-se da seara recursal para 

expressar seu descontentamento com os atos do juízo, em momento 

oportuno.

 Por sua vez, defiro o pedido relativo a nova oportunidade de citação, 

cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108674 Nr: 5314-84.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais c.c. Pedido de Tutela Antecipada e Declaração de Indébito ajuizada 

por Joel dos Santos em desfavor de Banco Panamericano. Pois bem. 

Conforme já mencionado na decisão de fls. 42/43, diante da aparente 

regularidade do protesto, cabe ao devedor, de posse da carta de 

anuência, providenciar a baixa do ato notorial, ante a possibilidade de ter 

dado causa à constituição da mora. Neste mesmo sentido, vejamos: (...) . 

In casu, verifico da análise dos documentos acostados aos autos, que ao 

menos em sede de cognição sumária, o protesto foi realizado de maneira 

devida ante ao notório atraso no pagamento de parcelas, razão pela qual 

tenho como imprescindível a comprovação por parte do Requerente de 

que este solicitou à instituição financeira a expedição de carta de 

anuência para fins de promover o cancelamento do protesto, ou que o 

banco requerido tenha se negado a fornecer o referido documento. Feitas 

tais considerações, DETERMINO novamente a intimação do Autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial comprovando nos autos que 

solicitou junto a ré a expedição de carta de anuência para fins de 

cancelamento do protesto, ou a negativa da parte Requerida em proceder 

com a entrega do referido documento. O não cumprimento da emenda a 

inicial acarretará o indeferimento da petição inicial, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, CPC. Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83939 Nr: 1356-61.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente em relação ao conteúdo da r. sentença 

proferida às fls. 63/66, uma vez que equivocada no tocante a sua 

publicação em audiência.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86531 Nr: 2834-07.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Hamekii

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão 

Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Tenório de Araújo - 

OAB:PR 56.178, Luciana Aparecida Zanella - OAB:PR 67.842, Mônica 

Cristina Casali - OAB:60.897PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por Marcio Hamerski – 

ME em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde.

Devidamente intimado para emendar a inicial novamente, nos termos da 

decisão à fl. 49, a parte Autora quedou-se inerte.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, c.c. o artigo 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE PROCESSO sem resolução de mérito, para indeferir a petição 

inicial.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93750 Nr: 2300-29.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações quanto ao 

cumprimento da carta precatória anteriormente expedida.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, com o ofício, encaminhe-se cópia da missiva expedida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86022 Nr: 2558-73.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMdS, RML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente os termos da sentença de fls. 39.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37305 Nr: 351-48.2008.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 725 de 1163



Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandir Juraci Zandona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique da Rocha - 

OAB:SP 230904

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta pelo Banco de 

Lage Landen Brasil S.A. em desfavor de Jandir Juraci Zandona.

À fl. 101 dos autos, a parte Exequente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 101, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, para fins de:

DETERMINAR à expedição de alvará judicial para liberação dos valores 

constritos nos autos, quando, então, intime-se a parte Executada para que 

informe os dados bancários necessários a devolução dos valores.

Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da 

CNGC/MT, comunicando a parte Executada por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a 

redação do artigo supramencionado:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”

Custas pela parte Exequente, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101266 Nr: 967-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMdS, RML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, LUIZ GUSTAVO FERNANDES - OAB:MT 14916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente os termos da sentença de fls. 13.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83273 Nr: 972-98.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gideão Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Só Embalagens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Dê proêmio, considerando a citação válida da parte Requerida e sua 

inércia processual, bem como pelo delineado na “Certidão” à fl. 39, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45226 Nr: 669-60.2010.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skezyszowki 

Junior - OAB:MT 16.168, Jose Carlos Skrzyszowski Junior - 

OAB:MT 16168 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Eliezio Ferreira da Silva.

Às fls. 65/66, fora determinada a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Todavia, decorrido o prazo fixado, a parte Autora deixou transcorrer “in 

albis” o prazo para manifestar-se nos presentes autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Cabe ao Magistrado o encargo de conduzir o processo segundo lição do 

art. 139 do Código de Processo Civil, na função de zelar e dirigir o 

processo dentro dos ditames legais.

 O Juiz desenvolve cognição ao receber a petição inicial, não se tratando 

de mero expediente, haja vista que nesta fase visa-se a constatação do 

preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil.

 Com efeito, impõem-se o prévio exame para impedir que petições iniciais 

ineptas possam ensejar prática de atos processuais inúteis e 

desnecessários ou que eventuais defeitos ou irregularidades sejam, 

desde pronto, sanados, dando-se oportunidade ao desenvolvimento válido 

e regular do processo.

 Nesse ponto, conforme decisão às fls. 65/66 dos autos, fora determinado 

à parte Autora a emenda da petição inicial para comprovação acerca da 

mora.

Assim, tem-se que a ilegalidade reside no indeferimento da inicial sem 

prévia oportunidade de emenda ou complementação. Contudo, havendo 

este ato processual e não tendo a parte se desincumbido neste ínterim, 

possível o indeferimento da exordial.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, para indeferir a petição inicial.

Custas pela parte Autora, sem honorários ante a falta de triangularização 

da demanda.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85768 Nr: 2407-10.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HAMERSKI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A, Vera Regina Martins - OAB:RS 34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Aparecida Zanella - 

OAB:PR 67.842

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 81, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38583 Nr: 1630-69.2008.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Rafhael Neves Costa - OAB:MT/12.411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em consideração, etc.

De proêmio, importa salientar que o feito fora devidamente sentenciado às 

fls. 41/42, de modo que prosseguiu a demanda para a devida remoção do 

bem e consequente entrega ao Autor.

Todavia, conforme evidencia a “Certidão” à fl. 86v°, o bem não mais se 

encontra na sede do 9° CIRETRAN de Diamantino/MT, tendo sido prensado, 

de modo que intime-se a parte Autora para, querendo, se manifestar no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito, e em sendo o caso 

formular o devido pedido de cumprimento de sentença.

Outrossim, indefiro o pleito formulado pelo Requente à fl. 88, porquanto 

sem relação com o estado atual do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19114 Nr: 281-07.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Diob Hudson da Silva Lima - OAB:MT-20476/O, Luciana 

Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Tatiana Peghim 

Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 

27.323-B, Lélio Teixeira Coelho - OAB:MT-2070 A, Marcelo 

Joventino Coelho - OAB:MT 5950-A, Mirian Cristina Rahman Muhl - 

OAB:MT 4.624, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos em correição, etc.

Em homenagem ao Princípio do Contraditório, tendo em vista os 

documentos acostados aos autos (fls. 498/511), INTIMEM-SE o Requerido 

Boleslau Dziachan e o Município de Nova Mutum, para que, querendo, se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, procedendo o aditamento das 

alegações finais já apresentadas, caso entendam necessário.

 De mais a mais, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público, para se 

manifestar sobre tais documentos, bem como para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Em seguida, voltem-me conclusos.

 Tendo em vista o caráter sigiloso do Ofício n. 273/2018 expedido pela 2ª 

Vara Cível desta comarca e anexos, determino o prosseguimento do feito 

em regime de “Segredo de Justiça”, nos ditames do art. 477 da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78805 Nr: 2040-20.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO CLELIO ZANELLA FACCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a 

conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, ao 

requerente Ivaldino Clelio Zanella Facchin, filho de Adelaide Zanella 

Facchin, CPF n. 241.078.409-72, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.O 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS deverá apurar os atrasados 

vencidos desde a data do indeferimento administrativo (fls. 17v), até a DIP, 

aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de pagamento 

de juros moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão 

mais atualizada por ocasião da execução do julgado.No cálculo dos 

valores atrasados, deverão ser deduzidas as eventuais prestações de 

benefício já recebidas pela parte autora. Oficie-se ao INSS para a 

implantação do benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. Nos termos do 

Provimento 20/08-CGJ, faço constar da presente decisão os seguintes 

tópicos:Benefício de Aposentadoria por Invalidez:1.Nome do segurado: 

Ivaldino Clelio Zanella Facchin2.Número do benefício: 6059758421 (fls. 

17v)3.Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez4. Renda Mensal 

Inicial – RMI: a calcular pelo INSS5.Data do início do benefício – DIB: 

05/05/2014 (fls. 17v)6. Data do início do pagamento – DIP: 30 (trinta) dias 

após a intimação do INSS da presente sentença.Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da 

condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da 

sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais.Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 

496, §3° do Código de Processo Civil.Às providências. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89192 Nr: 4507-35.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Agronegocios e Distribuidora de Insumos 

Agricolas Ltda., Domingos Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peninsula Internacional S.A., OCTANTE 

SECURITIZADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B, Murilo Castro de Melo - OAB:MT 11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brazilio Bacellar Neto - 

OAB:PR 7.425, Celso Umberto Luchesi - OAB:SP 76.458, Mary 

Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, RODRIGO SHIRAI - 

OAB:PR 25781

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, 

apresente impugnação às contestações e documentos apresentados nos 

autos pelos Requeridos.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79443 Nr: 2637-86.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrolar Imobiliária Corretora de Imóveis e 

Incorporadora Ltda. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se pelas certidões às fls. 27 e 33, que a 

Empresa Executada está atuando no mesmo local, somente não fora 

apreendido o bem objeto de litigio.

Desta forma, desentranhe-se o mandado para cumprimento integral da 

finalidade à fl. 26, que é a apreensão e citação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73795 Nr: 2311-63.2013.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josilenon Oliveira Calixto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - 

OAB:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, importa salientar que a parte Exequente na formulação do 

pedido de cumprimento de sentença não guardou observância a regra do 

art. 534 do Código de Processo Civil, eis que o apresentado à fl. 234 se 

encontra equivocado.

Desta forma, no intuito de evitar cerceamento de defesa, na forma do art. 

534 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Executada para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para Cumprimento de Sentença.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75635 Nr: 4195-30.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gunther Walter Lohmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONFIRMAR a antecipação de tutela concedida nos autos. 

CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a conceder o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, ao requerente 

Gunther Walter Lohmann, filho de Helma Lohmann, CPF n. 332.238.589-20, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias.O Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS deverá apurar os atrasados vencidos desde a data da cessação do 

pagamento (25.04.2011 – fls. 44), até a DIP, aplicando-se para a 

atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios 

e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela 

Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião 

da execução do julgado.No cálculo dos valores atrasados, deverão ser 

deduzidas as eventuais prestações de benefício já recebidas pela parte 

autora a título de auxílio-doença. Oficie-se ao INSS para a implantação do 

benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. Nos termos do Provimento 

20/08-CGJ, faço constar da presente decisão os seguintes 

tópicos:Benefício de Aposentadoria por Invalidez:1.Nome do segurado: 

Gunther Walter Lohmann 2.Número do benefício: 5482998319 (fls. 

25)3.Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez4. Renda Mensal 

Inicial – RMI: a calcular pelo INSS5.Data do início do benefício – DIB: 

26.04.2011 (fls. 44)6. Data do início do pagamento – DIP: 30 (trinta) dias 

após a intimação do INSS da presente sentença.Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da 

condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da 

sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais.Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 

496, §3° do Código de Processo Civil.Às providências. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43281 Nr: 2666-15.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Antonio Niedermeier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Schimitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliziane Koch - OAB:MT 6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B

 Vistos em correição, etc.

Defiro o requerido no pleito à fl. 97, devendo ser cumprido nos termos ali 

delineado.

 Desta forma, intime-se a parte Executada através de advogado, ou, 

pessoalmente, caso ausente nos autos Advogado constituído, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a indicação e localização de 

bens sujeitos à penhora, sob pena de este Juízo considerar como ato 

atentatório a dignidade da justiça, com a consequente aplicação de multa, 

com fundamento no art. 774, V, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Após, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88695 Nr: 4211-13.2015.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSV(, GVdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Audiney Rodrigues 

Fernandes - OAB:MT 18.677

 Vistos em correição, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se 

no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84788 Nr: 1844-16.2015.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Agronegocios e Distribuidora de Insumos 

Agricolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A, Peninsula Internacional 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brazilio Bacellar Neto - 

OAB:PR 7.425, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, 

RODRIGO SHIRAI - OAB:PR 25781, Sandra Khafif Dayan - OAB:SP 

131.646

 Decido. Tendo em vista a justificativa constante no item “5” de fls. 514, e 

no intuito de evitar eventuais alegações de cerceamento de defesa, bem 

como para melhor instruir o feito, DEFIRO os pedidos constantes nos itens 

“3” e “4”, de modo que determino a intimação das Requeridas para que, 

querendo, se manifestem no prazo de 30 (trinta) dias, acostando aos 

autos os documentos mencionados nos referidos itens (itens “3” e “4” de 

fls. 514). De mais a mais, DEFIRO o pedido de depoimento pessoal dos 

Srs. Gilmar Michels e Eric de Oliveira Santos, tal como pretendido às fls. 

513, de modo que, por questão de economia e celeridade processual, para 

a realização da referida oitiva, expeça-se carta precatória. Tratando-se de 

carta precatória, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias, para cumprimento, 

nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil.Com a 

missiva, encaminhe-se cópia desta decisão, da petição inicial, bem como 

os demais documentos indicados no art. 260, do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109114 Nr: 5528-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WINGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ebenezer Ramos de Oliveira - 

OAB:SP 225.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Francisco de 

Melo Franco - OAB:SP 179.209

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 11 de 

abril de 2018, às 16h00min.

Intime-se a Testemunha Silvio Rogerio Walczak no endereço declinado à fl. 

3.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, intime-se a parte Autora para que recolha a devida diligência, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108077 Nr: 4975-28.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Francisco Kremer, Daniela Cargnin Kremer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiagril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT 8140 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 11 de 

abril de 2018, às 15h30min.

Intimem-se as Testemunhas Marcos Andrei da Cruz Bones, Marcelo Bueno 

Correa, Jair Jelson de Campos e Elton Weslei da Costa Romagnole nos 

endereços declinados à fl. 3.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112536 Nr: 7318-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPdC, APC, TPCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:MT 18061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113057 Nr: 324-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Rigoni Agropecuária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.E.I Comércio de Produtos Agropecuários

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Sebben - OAB:RS/44690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz de Felippo 

Júnior - OAB:RS/78794, Juarez Carlos Marin - OAB:RS/44235, Marco 

Antonio Garcia - OAB:RS/48940

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 09 de 

maio de 2018, às 13h30min.

Intime-se a Testemunha Danilo Tullio Squario no endereço declinado à fl. 

03.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, intime-se a parte Requerida para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113194 Nr: 396-03.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alfredo da Cunha Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Baratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra A. Lavorente - 

OAB:PR 34.697, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:PR 14352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Sanches - 

OAB:PR 15.517

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 10 de 

abril de 2018, às 17h30min.

Intimem-se as Testemunhas Moacyr Piva Battaglini e Marco Aurélio 

Piacentini nos endereços declinados às fls. 3.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, intime-se a parte Autora para que recolha a devida diligência, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113462 Nr: 509-54.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Lizias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Antonio Molossi - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane de Souza Monaro - 

OAB:MT 13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 11 de 

abril de 2018, às 16h30min.

Intime-se a Testemunha Nilson Sehn no endereço declinado à fl. 3.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, intime-se a parte Autora para que recolha a devida diligência, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114094 Nr: 791-92.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoveu Sousa Carvalho, Caio Luiz Lourenço Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Braz Zonta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATANAEL ANSELMO DE SOUSA - 

OAB:GO 16.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:MT 3504-A

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 11 de 

abril de 2018, às 15h.

Intime-se a Testemunha João Aparecido Gaiva no endereço declinado à fl. 

3.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111228 Nr: 6686-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Soares de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Livraria e Papelaria A K LTDA - ME, Caixa 

Econômica Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112047 Nr: 7047-85.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria Química Kimberlit Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aurélio Ribeiro, Jankyele Conte, Mana 

Comércio e Representações LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670, MARCO ANTONIO MARINELLI - OAB:SP 97.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112098 Nr: 7071-16.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdSC, O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:AL 12.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113195 Nr: 397-85.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEZM, EFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RAQUEL LUCAS 

CADOURA - OAB:PR 88.701, Paulo Rodrigues Moreira - 

OAB:PR/47318N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113968 Nr: 718-23.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASS, SCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pelegrini - OAB:MT 

10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114099 Nr: 792-77.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Cabral da Silva, Espólio de Ernandes Cabral da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vera/MT, Gelson do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:MT 7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 11 de 

abril de 2018, às 14h30min.

Intime-se a Testemunha Manoel Aquino Assis no endereço declinado à fl. 

3.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114168 Nr: 826-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte - BANCO SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENTO DE SOUZA, Maria Mercedes 

Vareiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114235 Nr: 854-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildemar Dias da Silva - OAB:DF 

16240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113182 Nr: 389-11.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARVALHO BARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, Mocellin Agro Mercantil Ltda., ROBERTO 

CARVALHO BARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, forte no art. 300, § 1°, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial e no aditamento, uma vez que, presente 

os requisitos legais, para fins de:DETERMINAR a suspensão da 

exigibilidade da parcela com vencimento para o dia 28.02.2018 vertida na 

Cédula de Produto Rural n. 001734/2013-21 e seus correlatos 

aditivos;DETERMINAR que o Autor no prazo de 5 (cinco) dias, acoste aos 

autos o competente Certificado de Depósito de Grão (Agronegócio) a ser 

expedido pelo depositário, consignando as obrigações de guardar, 

conservar, manter a qualidade e quantidade e entrega-lo no momento 

oportuno, conforme decisão judicial;SALIENTAR que ao Autor incumbe a 

responsabilidade pelos encargos para manutenção e conservação do 

produto.De mais a mais, intime-se a parte Requerente para fiel 

cumprimento da decisão inicial às fls. 29/32 acerca de correção do valor 

atribuído à causa.Independente de qualquer ato a ser cumprido pela parte 

Requerente, notifiquem-se às Requeridas Mocellin Agronegócios e 

Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda e Mocellin Agro Mercantil Ltda 

para cumprimento da medida liminar.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113189 Nr: 394-33.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:MT-10.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113967 Nr: 717-38.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Valor Comercio e Representações LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Denilson Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:MT 9925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112823 Nr: 177-87.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114079 Nr: 777-11.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVPdM, LPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildemar Dias da Silva - OAB:DF 

16240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108926 Nr: 5425-68.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosienei dos Reis Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia do Carmo Ribeiro - 

OAB:MT 16.460, Camila Emily do Nascimento Souza - OAB:MT 

19960, Frederico Stecca Cioni - OAB:MT 15848-A

 Vistos em correição, etc.

Considerando o delineado na manifestação à fl. 43, redesigno a 

solenidade outrora aprazada para o dia 5 de março de 2018, às 17h, que 

realizar-se-á no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogado constituído nos autos, 

salientando que deveras importante à presença da parte na audiência, 

salvo se o Advogado tiver poderes para transigir, nos ditames do art. 334, 

§ § 3° e 10°, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113182 Nr: 389-11.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARVALHO BARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, Mocellin Agro Mercantil Ltda., ROBERTO 

CARVALHO BARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113182 Nr: 389-11.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARVALHO BARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, Mocellin Agro Mercantil Ltda., ROBERTO 

CARVALHO BARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçã vigente e do artigo 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que comprove 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas de preparo 

e distribuição da Carta Precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110483 Nr: 6200-83.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson José Devenz, Juscemar Antônio Devenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Ordinária de Reparação de Danos proposta por 

Gilson José Devenz e Juscemar Antônio Devenz, em desfavor de C-Vale 

Cooperativa Agroindustrial, todos já qualificados nos autos.

 Em consonância com a Súmula 235, STJ, deixo de determinar a reunião 

deste processo com a ação de n. 1426-78.2015.811.0086, tendo em vista 

que em consulta ao Sistema Apolo, verifico que esta última já foi 

sentenciada.

 Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para fins de instruir o feito com os documentos pessoais da 

parte postulante.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71780 Nr: 289-32.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 732 de 1163



TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdM, EdMHdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 53, cumpra-se a decisão de fls. 

51.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76373 Nr: 9-27.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maeda S/A Industria e Comercio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Leite de Barros 

Zanin - OAB:MT 12.129-A

 Vistos em correição, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão anterior.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112389 Nr: 7226-19.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Aparecida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT-16604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Condenatória de Reposição de Subsídios ajuizada por 

Edilene Aparecida Silva, em desfavor de Município de Nova Mutum, ambos 

já qualificados nos autos.

 Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 

98, CPC.

 Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência 

formulado na exordial, mormente por considerar o disposto no art. 1º, 

parágrafo 3º da Lei n. 8.437/92.

 Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção 

das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se 

manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no item 

2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47313 Nr: 2737-80.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Valdir 

Pereira Souza em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados.

Às fls. 128/129, a parte Exequente formulou pedido de cumprimento de 

sentença, apresentando cálculos às fls. 131/134.

Instado a se manifestar, o Instituto Executado apresentou impugnação à fl. 

135, e cálculos às fls. 136/138, com os quais concordou a parte 

Exequente (fl. 142).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para Cumprimento de Sentença, fazendo constar Valdir 

Pereira de Souza como parte Exequente e o Instituto Nacional do Seguro 

Social como parte Executada.

Diante da concordância da parte Exequente com os cálculos 

apresentados pelo Instituto Executado, impõe-se a determinação de 

expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, de 

modo que, procedente a impugnação disposta nos autos.

Isto posto, DETERMINO a expedição das competentes Requisições de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para pagamento do débito, em consonância com 

as disposições contidas no art. 535, § 3°, I e II, c.c. o art. 910, § 1°, ambos 

do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, nos valores mencionados à fl. 135, os quais desde já 

homologo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31620 Nr: 1190-44.2006.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marley Haupt da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a informação de fls. 145, aguarde-se a juntada do 

respectivo relatório psicossocial, o qual deverá ser acostado aos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de retorno do demandante 

(02.01.2018) – vide fls. 145.

 Notifique-se a Equipe Multidisciplinar desta comarca da presente decisão.

 Com o decurso do prazo retro ou juntada do estudo psicossocial, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76791 Nr: 392-05.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.L. Comércio de Tecidos Ltda - ME, Alexandre 

Lopes de Oliveira, Adriana da Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos o endereço da parte Requerida, ou, comprovação que 

tentou localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50707 Nr: 1760-54.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo de Souza Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:PE 21.714

 Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Nivaldo de Souza Braga, em desfavor de Banco Panamericano S.A., 

ambos já qualificados nos autos, com fundamento no art. 487, I, CPC, para 

fins de: DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes em 

relação ao contrato de fls. 49/56 (contrato n. 000040912073), entabulado 

indevidamente em nome do Autor Nivaldo de Souza Braga, junto ao Banco 

Panamericano, bem como declarar a inexistência de débitos oriundos do 

referido contrato;CONDENAR a Requerida ao pagamento de danos morais, 

os quais arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% 

desde o evento danoso (03/07/2010 – fls. 20) e correção monetária pelo 

INPC a partir da sentença, de modo que tal valor mostra-se razoável, com 

fundamento no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, 

especialmente considerando o valor do financiamento indevidamente 

realizado. IMPROCEDER o pedido de condenação por danos materiais, 

tendo em vista a ausência de prova nos autos quanto aos prejuízos 

causados ao Autor neste sentido. De mais a mais, JULGO EXTINTA a 

ação, com resolução do mérito. Sem honorários em favor da Defensoria 

Pública, considerando o delineado no Recurso de Agravo Interno n. 

71269/2016, interposto nos autos do Recurso de Apelação n. 

178801/2015. Custas pela parte Requerida, uma vez que deu causa a 

propositura do feito.Após o trânsito em julgado desta sentença, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98602 Nr: 5476-16.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdPS, GdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza Gonçales Santos 

- OAB:MT 21.741

 Vistos em correição, etc.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para que, querendo, se 

manifeste no prazo legal.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46874 Nr: 2298-69.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Aloisio Goettems

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Apelada, na pessoa de seu procurador para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39561 Nr: 2545-21.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unirio Schirmer, José Alves de Oliveira ("Zé 

Bicô")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos em correição, etc.

Renove-se o cumprimento da decisão à fl. 245, tendo em vista que já 

consta certidão de trânsito em julgado à fl. 246.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74235 Nr: 2759-36.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRdN", Jusonia da Silva Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Apelada, na pessoa de seu procurador para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54352 Nr: 1838-14.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloiza Cristina Castelan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Trajano Camargo dos Santos - 

OAB:MT 9.171-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 Vistos em correição, etc.

Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112334 Nr: 7196-81.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Maria Maximo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT-16604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Condenatória de Reposição de Subsídios ajuizada por 

Lídia Maria Máximo, em desfavor de Município de Nova Mutum, ambos já 

qualificados nos autos.

 Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 

98, CPC.

 De proêmio, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

evidência formulado na exordial, mormente por considerar o disposto no 

art. 1º, parágrafo 3º da Lei n. 8.437/92.

 Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção 

das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se 

manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no item 

2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19115 Nr: 282-89.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT., 

Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan, Marica Aparecida Rocha 

(Empresário Individual), Construwater Construções Civis Ltda., JM 

Engenharia e Consultoria Ltda., Márcia Aparecida Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:, Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Maria Campos 

Muzzi - OAB:MT 13.160, Emerson Almeida de Souza - OAB:6387/MT, 

Lélio Teixeira Coelho - OAB:MT-2070 A, Marcelo Joventino Coelho 

- OAB:MT 5950-A

 Vistos em correição, etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações quanto ao 

cumprimento da carta precatória anteriormente expedida (fls. 572/573).

 Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, com o ofício, encaminhe-se cópia da missiva expedida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75435 Nr: 3992-68.2013.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thá Luiz Participações Societárias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Arantes Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Farracha de 

Castro - OAB:PR 20.812, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de devolução da missiva ao Juízo Deprecante.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, devolva-se a presente missiva 

ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens.

Com o aporte aos autos de manifestação, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105307 Nr: 3460-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz 

Kayser, CASSIANO RICARDO BOTELHO LIMA SERAGUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Sulzer Parada - 

OAB:MT 11.846-B, Lucas Ferreira Cordeiro - OAB:SP 356.460, Tiago 

Aued - OAB:MT 9.873-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente/Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de devolução da missiva ao Juízo Deprecante.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, devolva-se a presente epístola 

ao Juízo de Origem, com as nossas homenagens.

Com o aporte aos autos de manifestação, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105092 Nr: 3347-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizete dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o teor da certidão do Senhor Oficial de Justiça, à fl. 12, e 

tratando-se de carta precatória com caráter itinerante, remeta-se a 

presente missiva ao Juízo do Foro da Comarca de Cáceres/MT.

Comunique-se ao Juízo Deprecante para adoção das medidas que 

entender cabíveis, bem como ciência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73801 Nr: 4066-59.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Ervinio Alberto Kogler, Lourdes Claas Kogler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 (...) Pois bem. De fato em se tratando de restituição de valores, a 

correção monetária deve ter como termo inicial a data do efetivo 

desembolso, no intuito de evitar a desvalorização da moeda. Neste mesmo 

sentido, vejamos o teor da jurisprudência: (...) ”.Assim, analisando 
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detidamente os autos, constato que de fato ocorreu vício na sentença, 

tratando-se pois de erro material. Para sanar tal equívoco, onde se lê (fls. 

313):“DETERMINAR a devolução do valor pago a maior pela parte 

Requerente, que dependerá de liquidação de sentença, na forma simples, 

com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

– INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a 

partir da citação;”Leia-se (fls. 313): “DETERMINAR a devolução do valor 

pago a maior pela parte Requerente, que dependerá de liquidação de 

sentença, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir do desembolso, e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, devido a partir da citação;” “Ex 

positis”, nos termos do art. 494, II, do Código de Processo Civil, concedo 

provimento ao Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

286/288, cujo erro material já fora devidamente retificado, e passa a ser 

parte integrante da Sentença de fls. 266/282.”Intimem-se as partes sobre 

o teor da presente decisão, facultando à parte que apresentou Recurso 

de Apelação (fls. 289/299) a ratificar ou retificar o respectivo recurso no 

prazo de 15 (quinze dias). Com o decurso do prazo, intime-se a parte 

Apelada, na pessoa de seu procurador ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, com ou 

sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104050 Nr: 2789-32.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT - Sicredi 

Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Silva de Lima Mercearia - ME, José Silva de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 37, de modo que, designo audiência de conciliação para 

o dia 16 de abril de 2018, às 17h pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intime-se a parte Autora por DJE, via Advogado constituído nos autos, 

salientando que deveras importante à presença da parte na audiência, 

salvo se o Advogado tiver poderes para transigir, e intime-se a parte 

Requerida pessoalmente.

Ciência à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86722 Nr: 2931-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleude Izabel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A, Daniel Victor Farias Castro - OAB:MT 17.609, LEONNARDO 

AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - OAB:14833/O, 

Vanessa Rocha de Oliveira - OAB:MT 18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT em desfavor de Carlinho Antonio Novelli e Outros.

Com o regular trâmite da demanda, por ocasião da presente audiência, as 

partes apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão 

perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes nesta oportunidade para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 313, II, do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

Eventuais custas finais, serão pagas pela parte Requerida, honorários 

conforme constou no acordo.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81535 Nr: 4346-59.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maeda S.A. Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Leite de Barros Zanin - 

OAB:MT 12.129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração às fls. 

430/432 tenho por prudente a oitiva da parte Embargada, mormente por 

considerar o seu conteúdo infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79870 Nr: 3025-86.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genoveva Ferreira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Genoveva 

Ferreira Monteiro em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados.

Decisão à fl. 122 dos autos, determinando a intimação do Executado nos 

termos do art. 534 do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado (fl. 123vº), o Instituto Executado quedou-se inerte, 

conforme certidão à fl. 125.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Diane do silêncio do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, impõe-se a 

determinação de expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório.

Isto posto, DETERMINO a expedição das competentes Requisições de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para pagamento de débito, em consonância com 

as disposições contidas no art. 5345, § 3º, I e II, c.c. o art. 910, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, nos valores mencionados à fl. 120, os 

quais desde já homologo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105757 Nr: 3725-57.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Base Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB:MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Indefiro o pedido à fl. 16, no que tange a devolução da diligência 

pretensamente paga indevidamente, uma vez que necessário a 

observância de procedimento específico a ser requerido perante a 

Diretoria do Foro, nos moldes da Instrução Normativa SCA n. 02/2011 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ademais, considerando a satisfação do objeto da missiva, conforme 

certidão à fl. 20, devolva-a à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105906 Nr: 3798-29.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:MT 6203, Roberto Zampieri - OAB:MT 4094

 Vistos em correição, etc.

Considerando o delineado nos autos, declaro a suspensão da missiva, 

hipótese na qual os autos deverão ser remetidos ao arquivo provisório, 

até ulterior manifestação do Juízo Deprecante, das partes, ou, até 

julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1013203-39.2017.811.0000.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91590 Nr: 935-37.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidiane Brandão de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando a inércia da parte Exequente, apesar de devidamente às fls. 

20 e 22, determino a devolução da presente carta precatória à Comarca 

de origem, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89370 Nr: 4631-18.2015.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente/Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de devolução da missiva ao Juízo Deprecante.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, devolva-se a presente epístola 

ao Juízo de Origem, com as nossas homenagens.

Com o aporte aos autos de manifestação, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71721 Nr: 232-14.2013.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina de Souza Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ave Prestadora de Serviços LTDA, Edimar 

Ribeiro Ferreira, Caixa Seguradora S.A, Rosália Maria de Melo, Espólio de 

Manoel Honorato de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 

13.431-B, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:MT 9538, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 247/249.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 33806 Nr: 117-03.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio Jose Tessaro - 

OAB:MT 3162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:MT 7.032

 Vistos em correição, etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações quanto ao 

cumprimento da carta precatória anteriormente expedida (fls. 165/166).

 Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, com o ofício, encaminhe-se cópia da missiva expedida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73532 Nr: 2051-83.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leo Buffet Ltda Me (Leo Buffet), Leonora Heming dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Feliciano de Deus 

Nery - OAB:MT 6.193

 Vistos em correição, etc.

 Cumpra-se integralmente os termos da sentença proferida nos autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36072 Nr: 2420-87.2007.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucineide Maria Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 
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Junior - OAB:MT 16168 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

No tocante a inserção de restrição judicial no veículo descrito na exordial, 

verifica-se que esta fora realizada diretamente pelo DETRAN/MT, 

conforme documentos às fls. 30/31 e 37/38.

Desta forma, oficie-se ao DETRAN/MT para que efetive a baixa da 

restrição inserida anteriormente, com ofício encaminhem-se cópia dos 

documentos às fls. 30/31, 37/38 e 104/105, bem como da presente 

decisão.

Outrossim, dê-se fiel cumprimento a r. sentença prolatada às fls. 104/105.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42640 Nr: 2028-79.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipa Pedrosa Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Felipa 

Pedrosa Santana em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados.

Decisão à fl. 140 dos autos, determinando a intimação do Executado nos 

termos do art. 534 do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado, o Instituto Executado concordou com os cálculos à 

fl. 141v°.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Diante da concordância da parte Executada com os cálculos 

apresentados pela parte Exequente, impõe-se a determinação de 

expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório.

Isto posto, DETERMINO a expedição das competentes Requisições de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para pagamento do débito, em consonância com 

as disposições contidas no art. 535, § 3°, I e II, c.c. o art. 910, § 1°, ambos 

do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, nos valores mencionados à fl. 137, os quais desde já 

homologo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41961 Nr: 1328-06.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Pereira de Resende, Carlos Alexandre 

Rucysky

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito da parte Exequente às fls. 121/122, pelo o que determino a 

expedição do competente mandado de penhora, avaliação e remoção do 

veículo elencado à fl. 124, devendo a Secretaria Judicial guardar 

observância ao endereço declinado à fl. 122.

Realizada à penhora, avaliação e remoção dos bens, intime-se a parte 

Executada, para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48261 Nr: 3682-67.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Riquel Kretschmann - ME, Ricardo 

Riquel Kretschmann, Ricardo Riquel Kretschmann, Raquel da Silva Baptista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito de fls. 78/78v. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54427 Nr: 1910-98.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Buffet Ltda Me (Leo Buffet), Leonora 

Herming dos Santos Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Vistos em correição, etc.

 Certifique-se o decurso de prazo, promovendo-se o impulsionamento 

adequado da demanda.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82589 Nr: 518-21.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVB, JVB, LFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcos Antônio de Almeida Ribeiro - 

OAB:MT/5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito da parte Exequente à fl. 44, pelo o que determino a 

expedição do competente mandado de penhora, remoção e avaliação dos 

veículos elencados à fl. 41, contudo, mediante o aporte aos autos de 

informações quanto ao endereço de tais bens pela parte Exequente.

Realizada à penhora e avaliação dos bens, intime-se a parte Executada, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o 

que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 654 Nr: 10-42.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco da Silva Cavalcante, 

Ronaldo M. Baldan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 Vistos em correição, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 226 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 60 (sessenta) dias, a 

iniciar-se na data de 30.08.2017.

Assim, verificando o transcurso do prazo assinalado, intime-se a parte 

Exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 
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requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41397 Nr: 721-90.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Alves Moreira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 

11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Marina Alves 

Moreira Borges em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Às fls. 206/207, aportou aos autos comunicação de pagamento pelo 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Manifestação da parte Exequente à fl. 211, postulando pela expedição de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, diante do pagamento informado à fl. 207, determino à expedição 

de alvará judicial para liberação de valores, guardando-se observância 

aos dados bancários delineados à fl. 211.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72680 Nr: 1199-59.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde o petitório de fls. 94 

até a data atual, intime-se a parte Exequente para dar prosseguimento ao 

feito, devendo se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 27255 Nr: 273-59.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:MT 7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

Aguarde-se o deslinde do feito em apenso (Código n. 33806).

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41395 Nr: 720-08.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brandina Comandoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Brandina 

Comandoli em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados.

Decisão à fl. 155 dos autos, determinando a intimação do Executado nos 

termos do art. 534 do Código de Processo Civil.

Devidamente citado, o Instituto Executado apresentou impugnação aos 

cálculos às fls. 158/159.

Instado a se manifestar (fl. 161), a parte Exequente concordou com o 

alegado pelo Instituto Executado, vide manifestação às fls. 163/164.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Diante da concordância da parte Exequente com os cálculos 

apresentados pelo Instituto Executado, impõe-se a determinação de 

expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, de 

modo que, procedente a impugnação disposta nos autos.

Isto posto, DETERMINO a expedição das competentes Requisições de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para pagamento do débito, em consonância com 

as disposições contidas no art. 535, § 3°, I e II, c.c. o art. 910, § 1°, ambos 

do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, nos valores mencionados à fl. 159v°, os quais desde 

já homologo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30090 Nr: 3039-85.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durce Neta de Almeida Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Togo, Claudiney de souza togo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se a decisão anteriormente proferida.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93657 Nr: 2251-85.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite, Rodrigo 

Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059/MT, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - OAB:MT 

6057/O, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17147, Renata Susete 

Cauduro Napuri - OAB:RS/73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.
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No que concerne ao pedido de compensação formulado pela parte 

Requerente à fl. 59, postergo sua análise para após a devida citação e 

manifestação da parte Requerida.

Assim, dê-se fiel cumprimento à decisão inicial prolatada às fls. 55/56.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47700 Nr: 3124-95.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá (URR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mognon, Alceu Mognon, Ivani Belloni 

Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando a manifestação de fls. 42, DETERMINO que proceda a 

Secretaria Judicial com as alterações necessárias no Sistema Apolo e 

capa dos autos com relação ao patrono constituído no autos, bem como 

INTIME-SE a parte exequente, através do seu advogado (fls. 42) para que, 

querendo, se manifeste nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Com o decurso do prazo, em nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos procedendo com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43878 Nr: 3252-52.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Cláudio Franciscatto, José Luiz 

Menetrier, Antônio Luiz Piassanti, Mirian S. de Almeida Menetrier, Roseli 

Heineck Piassanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7262-B

 Vistos em correição, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”.

Na forma do art. 513, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104808 Nr: 3175-62.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Campo Limpo Comércio e 

Representação de Insumos Agrícolas Ltda em desfavor de Cirilo Wanderlei 

Fers.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 67/70, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 67/70 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50181 Nr: 1243-49.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Veríssimo de Oliveira, Suleide Pereira 

de Araujo Verissimo, Valdir Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando a manifestação de fls. 64/64v, DETERMINO que proceda a 

Secretaria Judicial com as alterações necessárias no Sistema Apolo e 

capa dos autos com relação ao patrono constituído no autos.

 De mais a mais, tendo em vista o pagamento da diligência (fls. 64/66), 

proceda-se com a citação da parte ré nos termos já delineados às fls. 37.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111294 Nr: 6718-73.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RIBEIRO DA SILVA, ADELFINA 

MARIA DA SILVA, ROZALINO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 740 de 1163



 Cod. Proc.: 111418 Nr: 6776-76.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA LTDA 

- ME, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82198 Nr: 264-48.2015.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CESAR LIMA AGUIAR - 

OAB:PA 6639

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Ana Denise Pires 

Lisboa, representado por Lívia Pires Nogueira, em face de Odenilson 

Lisboa Assunção.

 Vislumbra-se que pretende a Exequente o recebimento de valores fixados 

a título de alimentos por sentença homologatória de acordo.

 Verifica-se que o presente pedido de Cumprimento de Sentença foi 

protocolado e juntado nos próprios autos da Ação de Alimentos, uma vez 

que visa o pagamento de débito anterior aos 03 (três) meses que 

antecedem a sua propositura, pretendendo a Exequente que siga o feito 

sob pena de “expropriação de bens” em caso de persistir a inadimplência.

 É o breve relatório. Fundamento. Decido.

 Pois bem.

 De proêmio, cumpre ressaltar que é certo que o novo Código de Processo 

Civil, art. 531, §2º, dispõe sobre o rito do cumprimento definitivo da 

obrigação de prestar alimentos, conforme se observa a seguir:

 Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou 

provisórios.

[...]

§2º O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será 

processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida sentença.

Portanto, o legislador não deixou dúvida quanto ao rito que deveria ser 

seguido no que concerne ao cumprimento definitivo da obrigação de 

prestar alimentos.

 Não obstante, o posicionamento dos mais renomados juristas da área 

processual civil dá razão ao legislador. A Excelentíssima Desembargadora 

e Vice Presidente Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família 

(IBDFAM) Maria Berenice Dias, leciona:

“O cumprimento de sentença definitiva ou de acordo judicial deve ser 

promovido nos mesmos autos da ação de alimentos (CPC 531, §2º). A 

execução dos alimentos provisórios e da sentença sujeita a recurso se 

processa em autos apartados (CPC 531, §1º)[...]A cobrança dos alimentos 

fixados em sentença definitiva deve ser buscada nos mesmos autos (CPC 

531, §2º)” (DIAS, Maria Berenice. A Cobrança dos alimentos no novo CPC. 

D i s p o n í v e l 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI229778,21048+A+cobrança+do

s+alimentos+no+novo+CPC Acessado em: 03 de Agosto de 2017, às 

11h30m.)

O professor Dr. Daniel Amorim de Assumpção Neves, sobre o tema:

“No mesmo sentido é o art. 531, caput, do Novo CPC, ao prever que as 

regras no Capítulo se aplicam aos alimentos definitivos ou provisórios, 

tendo sido suprimido do texto final a expressão “legítimos” prevista no 

projeto de lei aprovado pela Câmara. A indicação da provisoriedade e 

definitividade serve apenas para determinar a forma de autuação da 

execução: autos em apartado, no primeiro caso e nos próprios autos da 

decisão, no segundo (§§ 1º e 2º)”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. pag. 531. Salvador: Ed. 

JusPodvm, 2016.)

Assim, tenho que em regra a petição de cumprimento de sentença deve 

ser juntada nos mesmos autos do feito de conhecimento, em consonância 

com a lei em vigor.

 Deste modo, recebo o presente pedido de cumprimento de sentença, nos 

moldes do art. 528, § 8º, CPC.

 Defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, em consonância com o art. 

98, CPC.

 Na forma do art. 523 c.c. o art. 528, § 8°, ambos do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111407 Nr: 6774-09.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELFONSO CORREA ASSIS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil) para fins de efetuar o 

regular recolhimento das custas processuais, tendo em vista o teor da 

certidão de fls. 19.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112279 Nr: 7161-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 
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Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Loeri Batistela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111525 Nr: 6822-65.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. 

(...)Com efeito, para realização da perícia médica, nomeio como perito do 

Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, CRM-MT 7689-MT, podendo ser 

localizado no Centro Integrado de Saúde Municipal, para que desde já 

agende data para a realização da perícia médica com a parte Autora.O Sr. 

Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do Código de 

Processo Civil, devendo entregar o laudo no prazo máximo de 40 

(quarenta) dias, após a realização da perícia.A data da perícia deverá ser 

designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria Judicial providenciar a 

intimação da parte por qualquer meio idôneo, mediante certidão nos 

autos.Nesse ponto, quando da intimação da parte Autora, cientifique-se 

esta da necessidade de comparecer à perícia com os exames, laudos e 

outros documentos necessários à emissão do laudo pericial.A título de 

remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), em virtude da especialização do profissional, bem como pelo fato 

de que o Médico nomeado é o único desta Comarca cadastrado no 

Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, que não 

possui impedimentos em relação a este Magistrado.Intime-se a parte 

Requerente para se manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o 

disposto no artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que apresente quesitos, caso ainda não tenha 

apresentado e indicar assistente técnico.Por sua vez, em relação aos 

quesitos do Requerido, junto cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas 

previdenciárias.Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas 

partes, passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos:

(...)Por fim, aportando aos autos o laudo pericial, imediatamente conclusos 

para deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42646 Nr: 2010-58.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Vieira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 

11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 146.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35144 Nr: 1464-71.2007.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista que o feito já foi sentenciado (fls. 152/153), e devidamente 

certificado o trânsito em julgado (fls. 169v), em sendo verificado o 

cumprimento de todos os termos do provimento final e nada mais sendo 

requerido pelas partes, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88968 Nr: 4389-59.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roni Tadeu Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artesul Ind. De Artefatos de Cimento Ltda. - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 41, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54292 Nr: 1778-41.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marileide Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Oftalmologia Especializada Santa 

Casa, Ana Paula de Figueiredo Matias Duarte, Wilson Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariomarcio Maia Pinheiro - 

OAB:MT 4093

 Nos termos do artigo 477, §1º, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar as partes, por seus procuradores, para que se 

manifestem acerca do laudo pericial de fls. 208/210, no prazo comum de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80408 Nr: 3572-29.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Cesar Fiorin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente os termos da sentença proferida nos autos (fls. 

36/43).

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71086 Nr: 3614-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Nunes Romero - OAB:SP 

168.016, Sidnei Ferraria - OAB:SP 253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 643 Nr: 79-74.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bamerindus S. A. Participações - Empreendimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delvino Campagnaro, Gentil Karnoski, Alduino 

José Borsato, Sadi Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:MT 14.449, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:MT 2297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando José de Sales - 

OAB:MT 5997

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se a decisão anteriormente proferida.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 5280 Nr: 1500-21.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aeroplante Aviação Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isolde Kolm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erica Sanches Casati - OAB:MT 

9422, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:MT 9029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldocir Stefeni - OAB:3553 - 

B/MT

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito de fls. 173. Aguarde-se a intimação da parte Executada – 

Isolde Kolm, nos autos em apenso (Código n. 83447), para fins de 

constituir novo advogado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94599 Nr: 2788-81.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro José Cocato, Felicio Romano Cocato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Consoante certidão à fl. 36, intime-se à parte Exequente para, querendo, 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52338 Nr: 3353-21.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCC(, RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Rayanne 

Caroline Cardoso da Fonseca, representada por sua genitora Rosângela 

Aparecida Cardoso, em desfavor Ricardo Alves da Fonseca.

 Com o regular trâmite da demanda, o inadimplemento do Executado 

culminou na efetivação de sua prisão cível.

 Contudo, às fls. 49/51 com documentos de fls. 52, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 49/51 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

 Outrossim, considerando a natureza da presente ação, expeça-se o 

competente alvará de soltura em favor do Executado.

Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47358 Nr: 2782-84.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bom Ar Climatizaçõ Serviço de Instalação e 

Manutenção Ltda - ME, Marcio Geremias Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente para que acoste aos autos no prazo de 15 

(quinze) dias, a planilha de cálculo informada na manifestação à fl. 117, 

bem como postule pela medida executiva de direito, sob pena de 

suspensão do feito.

Transcorrido o prazo sem manifestação, determino desde já a suspensão 

da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 2°, do 

Código de Processo Civil, quando, então, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório.

Com o aporte aos autos de manifestação, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 706 Nr: 27-78.1996.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A, Rodolfo de Oliveira Martins
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Karnoski, Alduino José Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:MT 14.449, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:MT 2297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o lapso temporal entre a decisão de fls. 331 e a presente 

data, intime-se a parte Exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito no intuito de dar 

prosseguimento a demanda, sob pena de extinção.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76113 Nr: 4686-37.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678, Marco André Honda Flores - OAB:MT 

9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição etc.

Considerando que foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação pessoal do Executado Adir Freo, satisfeito o requisito para 

realização da citação por edital.

Assim, não obstante a falta de localização da parte Executada por 

encontrar-se em local incerto e não sabido, determino seja a parte 

Executada citada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 256, I, c.c. o art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação, 

no prazo legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106117 Nr: 3913-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucelene de Avila Selhorst - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiene Pires Martins, Deoclécio Luiz 

Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e do TERMO DE CORREIÇÃO 

ORDINÁRIA Nº 253/2016-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO 

DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o Dr. WALLISON 

KENEDI DE LIMA para que proceda a devolução à Secretaria dos autos em 

epígrafe no prazo de 24H, sob pena de busca e apreensão, além de perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52419 Nr: 3434-67.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Zanichelli Junior, Adair Zvetz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que apesar da expedição e 

encaminhamento da devida carta precatória ao Juízo da Comarca de 

Rondonópolis/MT (fl. 90), pela Secretaria Judicial não fora encaminhado o 

pagamento dos emolumentos necessários à sua distribuição (fl. 89).

Assim, considerando a falta de encaminhamento dos emolumentos 

necessários à distribuição, pelo Cartório Distribuidor da Comarca de 

Rondonópolis/MT, fora devolvida a referida missiva, e teor da “Certidão” à 

fl. 96.

Desta forma, defiro o requerido à fl. 97, quando, então, determino que a 

Secretaria Judicial renove o encaminhamento da epístola, guardando 

observância ao encaminhamento dos documentos necessários, entre eles 

o comprovante de pagamento dos emolumentos (fl. 89).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 7528 Nr: 41-57.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermínio Pedro Taffarel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alda. - OAB:4.999/MT., 

Decio Jose Tessaro - OAB:MT 3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência, BEM COMO 

PARA PROVIDENCIAR A RETIRADA DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA 

PARA SUA DEVIDA DISTRIBUIÇÃO NA COMARCA DE FIGUEIROPOLIS/TO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49877 Nr: 954-19.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Dall Oglio Junior, Vera Arantes 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçã vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que comprove 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas de preparo 

e distribuição da Carta Precatória expedida. OBS. O RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS DEVERÁ SER REALIZADO EM FAVOR DO JUÍZO DEPRECADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80623 Nr: 3775-88.2014.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Master Construtora, Incorporadora e Negócios 

Imobiliários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduvagner dos Santos (Espolio), Vanda da 

Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane da Cunha Ribeiro 

Alves - OAB:GO 27263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, considerando o redirecionamento da ação ao Espólio de 

Eduvagner dos Santos, necessário que a parte Exequente acoste aos 

autos a certidão de óbito do Senhor Eduvagner dos Santos, bem como 
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cópia da decisão proferida na Ação de Inventário n. 

1778-07.2013.811.0086 – Código n. 73262, quanto a nomeação de 

inventariante e o respectivo termo.

Após, imediatamente conclusos para análise do pleito formulado à fl. 64.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72215 Nr: 712-89.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Alexandre da Silva Bastos.

Devidamente intimada para dar prosseguimento na demanda, a parte 

Requerente manteve-se inerte.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Conforme verificado à fl. 47 dos autos, devidamente intimada para dar 

prosseguimento na demanda a parte Autora quedou-se inerte.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, 

para fins de:

REVOGAR a liminar deferida às fls. 27/30.

Eventuais custas finais pela parte Autora, incabíveis honorários.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39087 Nr: 2044-67.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Fátima Manenti Novelli - ME (Lucio Joias), 

Lúcia Fátima Manenti Novelli, Albertinho Novelli, Julceu Mognon, Lurdes 

Albertina Novelli Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçã vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que comprove 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas de preparo 

e distribuição da Carta Precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102427 Nr: 1729-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSP, ARDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON FLÁVIO DE ANDRADES 

- OAB:6730/O, Roberto Euripedes da Silva Junior - OAB:MT 18049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

compareça em cartório a fim de assinar e retirar o Termo de Guarda 

expedido, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46035 Nr: 1453-37.2010.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione de Oliveira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo (ML 

GOMES) - OAB:MT 8794-B, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo reputar 

que houve desistência e/ou abandono da causa, com a consequente 

extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46044 Nr: 1463-81.2010.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Claiton de Lima Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Everton Claiton de Lima Freit.

Devidamente intimada para dar prosseguimento na demanda, a parte 

Requerente manteve-se inerte.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Conforme verificado à fl. 62 dos autos, devidamente intimada para dar 

prosseguimento na demanda a parte Autora quedou-se inerte.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, 

para fins de:

REVOGAR a liminar deferida à fl. 28.

Eventuais custas finais pela parte Autora, incabíveis honorários.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46846 Nr: 2270-04.2010.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira Miranda Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos em correição, etc.
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De proêmio, importa salientar que o feito fora extinto à fl. 57, sendo que 

não conformada com a r. sentença a parte Requerente interpôs Recurso 

de Apelação às fls. 58/62.

Contudo, na manifestação à fl. 69 dos autos, o Banco Autor postulou pela 

desistência da ação, a qual reflete na falta de interesse de processamento 

do recurso anteriormente interposto, de modo que, prejudicado seu 

processamento.

Desta forma, dê-se fiel cumprimento ao delineado à r. sentença à fl. 57.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85808 Nr: 2436-60.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Cesar Augusto Costa Silva - OAB:SP 393.582, PAULO DE 

ALMEIDA VILELA - OAB:MT 9538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente as decisões de fls. 91/91v e 108.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84458 Nr: 1657-08.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Antunes da Silva, Naranjan Singh

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Augusto Costa Silva - 

OAB:SP 393.582, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 114/115. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 De mais a mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 113/113v.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81657 Nr: 4428-90.2014.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrão José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 99/100. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 De mais a mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 98/98v.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85809 Nr: 2437-45.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO CARNEIRO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Augusto Costa Silva - 

OAB:SP 393.582, Christine Fischer Krauss - OAB:RJ 181.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 81/82. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 De mais a mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 80/80v.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81659 Nr: 4430-60.2014.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Magnoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Augusto Costa Silva - 

OAB:SP 393.582, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 90/91. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 De mais a mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 89/89v.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49795 Nr: 872-85.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BTG, CTG, APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGoAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se os termos delineados na sentença de fls. 39.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44116 Nr: 3448-22.2009.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Rafael Franz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CONSTATAÇÃO DA ÁREA EM 

QUESTÃO.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75366 Nr: 3920-81.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdLLBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 746 de 1163



 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Autora/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95085 Nr: 3099-72.2016.811.0086

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CVC, EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ, MdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. No caso em apreço, a guarda provisória destina-se a regularizar a 

posse de fato, visto que a requerente Claurice exerce a guarde de Felipe 

desde o seu nascimento, ou seja, há aproximadamente 05 (cinco) anos, 

como filho desta. Assim, para a regularização da situação da criança, com 

fulcro nos requisitos elencados no artigo 300 do CPC e no artigo 33, da Lei 

8.069/1990, defiro a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para 

conceder a guarda provisória do menor FELIPE GAWISKI à autora 

CLAURICE VICENTINA CORREA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Expeça-se o respectivo termo de guarda provisória. Por fim, 

considerando que o documento de fl. 153, não supre a citação e a colheita 

do consentimento desta perante o juízo, determino a expedição de carta 

precatória para o endereço de fl. 153, para citação e realização de 

audiência para colheita do consentimento da genitora, com fulcro no artigo 

166, § 1º, inciso I, do Estatuto da Criança e Adolescente. Após o aporte da 

missiva devidamente cumprida nos autos, retornem estes conclusos para 

apreciação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112096 Nr: 7070-31.2017.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Horli Osmar Gaigher e Cia LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO GONÇALVES 

BERGAMASCO FERRARI - OAB:328819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 É o relatório. Fundamento e decido.No que concerne ao recolhimento de 

custas complementares, entendo que assiste razão à embargante, visto 

que o provimento nº 41/2013 – CGJ, o qual disciplina sobre o recolhimento 

de custas judiciais, dispõe que as custas para impugnação e habilitação 

de crédito é no valor único de R$ 83,90 (oitenta e três reais e noventa 

centavos). No mais, recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da 

análise perfunctória, presentes os requisitos descritos no artigo 319 do 

Código de Processo Civil. Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 

05 (cinco) dais, contestar a impugnação, juntando documentos que 

tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias, em 

observância ao disposto no artigo 11 da Lei nº 11.101/2005.Transcorrido 

o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada desta nos 

autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de 

05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Ato contínuo, retornem os autos conclusos para 

apreciação. Por fim, remetam-se os autos ao cartório distribuidor, para 

retificação do valor da causa, nos termos da emenda a inicial. Às 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111744 Nr: 6918-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISIERI PAZ DA SILVA CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO 

VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

ELISIERI PAZ DA SILVA CARREIRA, todos qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 07/85.

Pois bem.

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 319 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 16.125,17 (dezesseis mil, cento e vinte e cinco reais e 

dezessete centavos).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111766 Nr: 6920-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO 

VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

LEANDRO DE CARVALHO PEREIRA, todos qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 07vº/86.

Pois bem.

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 319 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 22.614,00 (vinte e dois mil, seiscentos e quatorze reais).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114028 Nr: 755-50.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAeLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QIAePL, RAG, JMG, NADG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:MT 7440, Cyntia da Silva Lima Gilarde - OAB:MT/20.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos A aludida Cédula de Produto Rural foi endossada pela exequente à 

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA no dia 23/09/2013, através de endosso 

nominativo, completo, transferindo todos os direitos e obrigações, 

inclusive as garantiras pignoratícias (penhor de safra) e pessoais (avais) 

sobre a citada Cédula de Produto Rural. Todos os endossos citados acima 

foram devidamente averbados em cartório conforme certidão de fls. 

130/132. Dessa forma, verifica-se que a exequente formulou contrato de 

novação de dívida no dia 25/06/2014, englobando as CPR’s nº 
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001042/2013-06, nº 000887/2012-06 e nº 001041/2013-6, entretanto 

quando da confecção do citado contrato, todas as CPR’s citadas acima 

haviam sido endossadas à FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, ou seja, a 

Agroverde Agronegócios e Logística LTDA não era mais real credora da 

executada. O citado contrato foi firmado sem qualquer intervenção da 

credora Fertimig Fertilizantes LTDA, a qual é real credora dos créditos 

oriundos das citadas Cédulas de Produto Rural que foram objetos do 

contrato de novação de dívida. Assim, intime-se a FERTIMIG 

FERTILIZANTES LTDA no seguinte endereço: Perimetral Sudeste, nº 9.961, 

Centro, Sorriso/MT, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

sobre o contrato de novação de dívida, ocasião em que, havendo 

concordância, a Cédula de Produto Rural nº 0001290/2014-06 substituirá 

as Cédulas de Produto Rural nº 000887/2012-06, 001041/2013-06 e 

001042/2013-06, voltando a exequente Agroverde Agronegócios e 

Logística Ltda. a ser a legítima credora. Registro, desde já, que a ausência 

de manifestação não importará em concordância tácita, visto que nos 

citados casos, tem-se necessária a manifestação expressa do 

endossatário. Após a manifestação, retornem os autos conclusos para 

apreciação. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80032 Nr: 3179-07.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Junqueira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gersone Lemos Guerra, Francisco Lemos 

Guerra, Paulo Jose Franchini, Franciene Lemos Guerra Franchini, 

Andressa Gibin Penariol Lemos Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arno Lopes Moreira - OAB:MT 

19.839, Elieser da Silva Leite - OAB:6384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lilian Haddad João 

Mandarini - OAB:MT 13414B, Marcio Eugenio Diniz - OAB:130278/SP, 

Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos.

Considerando que o valor da causa encontra-se desatualizado, intime-se 

a parte exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado da dívida no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, do CPC, sob pena de 

extinção da execução.

 Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação 

do pedido de fl. 386.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113686 Nr: 602-17.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quatro Irmãos Agricultura e Pecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, 

nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.Deposite-o em 

mãos da parte autora, na pessoa de seu representante, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a retirada do bem desta Comarca até que se 

finde o prazo de 05 (cinco) dias para o requerido efetue o pagamento 

integral da dívida.Expeça-se mandado de busca e apreensão.Cite-se o réu 

para, querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou 

para oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da 

execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º).Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC.Cite-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103507 Nr: 2453-28.2017.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudi Camparoto Eliziário - 

OAB:MT 13.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que concerne ao pedido de visitas, tenho que este perdeu o objeto, 

visto que já decorreu o período do pedido formulado para que este 

passasse férias na casa do requerente.

Em relação ao pedido de guarda, nos autos em apenso foi determinada a 

realização de estudo psicossocial na residência do genitor.

Assim, aguarde-se o aporte do citado estudo nos autos em apenso, 

ocasião em que deverá ser trasladadas cópias dos estudos psicossociais 

realizados na casa da atual guardiã e do genitor a estes autos.

 Após o traslado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75313 Nr: 3870-55.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Assis Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/07, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que manifeste nos autos acerca do pagamento da dívida, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75313 Nr: 3870-55.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Assis Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que o recolhimento da 

complementação da diligência do oficial de justiça foi efetivada, 

equivocadamente, na guia de recolhimento de custas, razão pela qual 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora para que providencie o 

requerimento da restituição respectiva junto a Diretoria do Fórum. 

INTIMA-SE, AINDA, para que providencie novo depósito da 

complementação da diligência no valor de R$575,00 (quinhentos e setenta 

e cinco reais) mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94109 Nr: 2493-44.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Vitório Marchett

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Patricia Vilela do 

Nascimento - OAB:MT/15.528, Patricia C. Barros Giacomolli - 

OAB:MT/13.739, Roberto Cesar da Silva - OAB:11994/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos.
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Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por ELOI 

VITÓRIO MARCHETT em face de CIRILO WNADERLEI FERST, ambos 

qualificadas nos autos em epígrafe.

À fl. 44, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado à fl. 44, e por ser expressão de vontade 

das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o cumprimento do acordo, sob pena de 

concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110307 Nr: 6098-61.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL IND. QUIMICA E 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905, José Ercilio de Oliveira - OAB:SP-27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para revogar o disposto 

na decisão de fl. 67 em relação ao recolhimento de custas 

complementares, uma vez que às custas para impugnação e habilitação 

de crédito devem ser o valor único de R$ 83,90 (oitenta e três reais e 

noventa centavos), o qual já foi devidamente recolhido pelo impugnante. 

No mais, recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise 

perfunctória, presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) 

dais, contestar a impugnação, juntando documentos que tiverem e 

indicando outras provas que reputem necessárias, em observância ao 

disposto no artigo 11 da Lei nº 11.101/2005.Transcorrido o prazo sem 

apresentação da contestação ou com a juntada desta nos autos, intime-se 

o Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias, 

em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação. Por fim, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para retificação do valor da 

causa em observância a emenda a inicial apresentada pelo autor. Às 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110374 Nr: 6133-21.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex S. Hatanaka - OAB:OAB/SP 

172.991, Liv Machado - OAB:OAB/MT 285.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, DANIEL JORGE CARDOZO - OAB:328717, Érico da Costa 

Moreno - OAB:OAB/SP 321.046, FERNANDA NEVES REMEDIO - 

OAB:357602, Kelly de Campos Kawagishi - OAB:SP/288.995, Marcelo 

Saraiva - OAB:SP/372.198, Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, 

Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos. Assim, ex officio, retifico o valor da causa para R$ 34.775.487,87 

(trinta e quatro milhões, setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e 

oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) e, por consequência, 

determino o envio dos autos ao Cartório Distribuidor para as devidas 

retificações na capa dos autos. No mais, recebo a inicial, visto que em da 

análise perfunctória, presentes os requisitos descritos no artigo 319 do 

Código de Processo Civil. Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 

05 (cinco) dais, contestar a impugnação, juntando documentos que 

tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias, em 

observância ao disposto no artigo 11 da Lei nº 11.101/2005. Transcorrido 

o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada desta nos 

autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de 

05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Ato contínuo, retornem os autos conclusos para 

apreciação. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110548 Nr: 6243-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Cinesi Píres de Mello - 

OAB:318.809/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para revogar o disposto 

na decisão de fl. 47 em relação ao recolhimento de custas 

complementares, uma vez que as custas para impugnação e habilitação 

de crédito devem ser o valor único de R$ 83,90 (oitenta e três reais e 

noventa centavos), o qual já foi devidamente recolhido pelo impugnante. 

Outrossim, retifico o valor da causa, de ofício, para a importância de 

R$792.194,28 (setecentos e noventa e dois mil, cento e noventa e quatro 

reais e vinte e oito centavos) e, por consequência, determino o envio dos 

autos ao Cartório Distribuidor para as devidas retificações na capa dos 

autos. No mais, recebo a inicial, visto que em da análise perfunctória, 

presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, 

contestar a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando 

outras provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no 

artigo 11 da Lei nº 11.101/2005.Transcorrido o prazo sem apresentação 

da contestação ou com a juntada desta nos autos, intime-se o 

Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

observância ao disposto no artigo 12, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação. Às 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111367 Nr: 6753-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Passos e Sticca Sociedade de Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165202, Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para revogar o disposto 

na decisão de fl. 53 em relação ao recolhimento de custas 

complementares, uma vez que as custas para impugnação e habilitação 

de crédito devem ser o valor único de R$ 83,90 (oitenta e três reais e 

noventa centavos), o qual já foi devidamente recolhido pelo impugnante. 

No mais, recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise 

perfunctória, presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) 

dais, contestar a impugnação, juntando documentos que tiverem e 

indicando outras provas que reputem necessárias, em observância ao 

disposto no artigo 11 da Lei nº 11.101/2005.Transcorrido o prazo sem 

apresentação da contestação ou com a juntada desta nos autos, intime-se 
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o Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias, 

em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação. Às 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111368 Nr: 6754-18.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Indusval S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202-A, Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para revogar o disposto 

na decisão de fl. 67 em relação ao recolhimento de custas 

complementares, uma vez que às custas para impugnação e habilitação 

de crédito devem ser o valor único de R$ 83,90 (oitenta e três reais e 

noventa centavos), o qual já foi devidamente recolhido pelo impugnante. 

No mais, recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise 

perfunctória, presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) 

dais, contestar a impugnação, juntando documentos que tiverem e 

indicando outras provas que reputem necessárias, em observância ao 

disposto no artigo 11 da Lei nº 11.101/2005.Transcorrido o prazo sem 

apresentação da contestação ou com a juntada desta nos autos, intime-se 

o Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias, 

em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação. Por fim, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para retificação do valor da 

causa em observância à emenda a inicial apresentada pelo autor. Às 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112680 Nr: 82-57.2018.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 É o relatório. Fundamento e decido.No que concerne ao recolhimento de 

custas complementares, entendo que assiste razão à impugnante, visto 

que o provimento nº 41/2013 – CGJ, o qual disciplina sobre o recolhimento 

de custas judiciais, dispõe que as custas para impugnação e habilitação 

de crédito é no valor único de R$ 83,90 (oitenta e três reais e noventa 

centavos). No mais, recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da 

análise perfunctória, presentes os requisitos descritos no artigo 319 do 

Código de Processo Civil. Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 

05 (cinco) dais, contestar a impugnação, juntando documentos que 

tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias, em 

observância ao disposto no artigo 11 da Lei nº 11.101/2005.Transcorrido 

o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada desta nos 

autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de 

05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Ato contínuo, retornem os autos conclusos para 

apreciação. Por fim, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para 

retificação do valor da causa nos termos da emenda a inicial. Às 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113786 Nr: 150-69.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaid Arbid

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joifer A. Caraffini - OAB:13.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c 

pagamento de renda, perdas e danos, despejo e tutela de urgência, 

promovida pelo requerente ZAID ARBID, em face da requerida TAUÁ 

BIODIESEL LTDA, ambos já qualificados nos autos.

Tal demanda foi proposta perante a Segunda Vara da Comarca de São 

José do Rio Claro, cujo Juízo declinou da competência para a Segunda 

Vara da Comarca de Nova Mutum, ante o argumento de que a requerida 

estaria em recuperação judicial e a competência para processamento e 

julgamento deste feito seria do Juízo Universal, conforme o artigo 76, da 

Lei 11.101/2005, conforme decisão encartada às fls. 118/121.

No entanto, o magistrado prolator da decisão consignou na decisão a 

seguinte determinação:

“5. Preclusa a via recursal, certifique-se e remetam-se os autos à 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum – MT, grafando na missiva as 

nossas homenagens, mediante as anotações devidas e respectiva baixa 

na distribuição.”

A referida decisão não transitou em julgado, mormente também não há nos 

autos qualquer certidão certificando o decurso de prazo para interposição 

de recurso.

Tanto é que o requerente interpôs recurso de agravo de instrumento para 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autuado sob o n°. 

1001695-62.2018.811.0000, no qual no dia 22/02/2018 foi proferida 

decisão liminar, em que o Desembargador Relator do recurso concedeu o 

efeito suspensivo requerido, conforme decisão monocrática anexa a esta 

decisão.

Sendo assim, remetam-se os autos à Segunda Vara de São José do Rio 

Claro/MT, considerando que a decisão acerca do declínio da competência 

ainda não transitou em julgado e está pendente de análise do mérito do 

recurso de agravo de instrumento interposto.

Remetam-se os autos com as homenagens de estilo e baixa na 

distribuição.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110545 Nr: 6239-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos.

DEFIRO o pleito ministerial de fl. 72 e, por consequência, designo audiência 

concentrada com a adolescente Patrícia Oliveira Lima e seus genitores, a 

equipe multidisciplinar, o Conselho Tutelar e a Defensoria Pública, para o 

dia 03/04/2018 às 15:30.

 Intimem-se as partes e os interessados para comparecerem ao ato, assim 

como a equipe multidisciplinar e o Conselho Tutelar.

Sem prejuízo das determinações acima, determino que a genitora do menor 

providencie o encaminhamento da adolescente para os atendimentos 

psicológicos.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77168 Nr: 750-67.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymore Crédito Financeiro e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarquilaine de Souza Rocha Souza da Cruz
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - OAB:MT 

12.880, João Luiz Cintra Silveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO em face de JARQUILAINE DE 

SOUZA ROCHA SOUZA DA CRUZ, todos devidamente qualificados nos 

autos.

A parte autora embora devidamente intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 41.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88100 Nr: 3783-31.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovi Antonio Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102304 Nr: 1647-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO JOSÉ CAUMO - 

OAB:65221

 “Vistos. Trata-se de ação de alimentos ajuizada por L.A.G.A., 

representado por sua genitora, Sra. Natani Brambila Giopatto, em desfavor 

de Paulo Renato Amaro Junior. Realizada audiência de conciliação, as 

partes apresentaram termo de acordo extrajudicial. Instados a se 

manifestarem, o Ministério Público e a Defensoria Pública não se opuseram 

ao conteúdo do acordo. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, 

concedo o benefício da assistência judiciária gratuita da parte requerida. 

No mais, estando o acordo extrajudicial ora apresentado em consonância 

com os direitos do alimentando, de rigor a sua homologação, para produzir 

seus jurídicos e legais efeitos. Diante do exposto, estando regulares seus 

termos, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, por ocasião 

desta solenidade. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Saem as partes intimadas. 

Intime-se a parte requerida. Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e as anotações de estilo. Publicada em 

audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados. Às providências. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44719 Nr: 4066-64.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Lourenço Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79321 Nr: 2537-34.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Alberto Della Mea, Cristiane da Costa 

Della Mea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78923 Nr: 2144-12.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PSA Finance Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA VAINBOIM - OAB: 

OAB/SP 241.305, Eduardo Chalfin - OAB:241.287/SP, Eduardo Chalfin 

- OAB:MT 20.332-A, Ilan Goldberg - OAB:RJ 100.643, VALÉRIA 

CAVALCANTE FILARDI - OAB:OAB/SP 188.251

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por FERNANDES DE 

SOUZA em face de BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, ambos 

qualificadas nos autos em epígrafe.

Às fls. 83, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.
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À fl. 85/86, o executado informou o cumprimento da obrigação.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 83, e por ser expressão de vontade 

das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários na forma do acordo.

 Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102101 Nr: 1526-62.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RACT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TH, ESS, FJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Declaro a gratuidade de justiça da parte requerida. Diante do 

exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, por ocasião desta solenidade, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas remanescentes, 

uma vez que as partes celebraram acordo (artigo 90, § 3º, do CPC). Após, 

o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo mandado de averbação. 

Saem as partes intimadas. Ciência ao Ministério Público. Após, 

certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e as 

anotações de estilo. Publicada em audiência. Registre-se. Saem os 

presentes intimados. Às providências. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105926 Nr: 3810-43.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Jasmine da Silva Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santander Financiamentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB:221.386

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90399 Nr: 198-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERVELI DOS REIS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 51, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. Intimo ainda para que proceda o recolhimento da 

Complementação da Diligência nos termos da cotação no rodapé da 

Certidão de fls 48.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88892 Nr: 4329-86.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tabatinga Ltda, Agroverde Agronegócios 

e Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basf S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, 

Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Hecher da Silva - 

OAB:SP 183.113, Paulo Henrique dos Santos Lucon - OAB:SP 

103.560

 “Vistos. Ante a concordância das partes, suspendo o processo 

4329-86.2015.811.0086 (código 88892) e a exceção de incompetência em 

apenso (código 90951), pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido tal prazo, 

intimem-se as partes para se manifestarem em cinco dias. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74835 Nr: 3372-56.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Matschinske (Espólio), Adilson 

Matschinske, Ilson Matschinske (Espólio), Adilson Matschinske, Margrit 

Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107765 Nr: 4826-32.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONICS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Dauwe - 

OAB:SC-15.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 
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conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97917 Nr: 5060-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR RODRIGUES MOREIRA, Poliana 

Chaves Freire Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.256 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que informe se houve o 

pagamento do débito, considerando a efetivação da Citação com a juntada 

dos ARs às fls. 51/52, bem como para que dê o devido andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108017 Nr: 4966-66.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline Emanoella Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101295 Nr: 980-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda, 

Renato Alves de Freitas, Paulo Humberto Alves de Freitas, Vilma Piva 

Battaglini, Erla Giovana de Matos Freitas, Moacyr Battaglini, Agropecuária 

Tabatinga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, David 

Garon Carvalho Gerlen - OAB:19440

 Do pedido de reforço de penhora: [...] In casu, pleiteia o autor a ampliação 

da penhora com fulcro no artigo 851, inciso II, do Código de Processo Civil, 

qual seja, a hipótese em que os bens penhorados não bastam para o 

pagamento do exequente. Entretanto, para que seja possível a apreciação 

do citado pleito, entendo que necessário que saiba o valor correto dos 

bens penhorados no feito, bem como o saldo remanescente do débito, o 

que só poderá ser constatado após a homologação dos autos de 

avaliação de todas as penhoras realizadas no feito. Oportuno ressaltar 

que o imóvel registrado sob a matricula nº 579 do CRI de Nova Mutum/MT, 

está pendente de realização de avaliação por meio de perito, cuja 

avaliação será utilizada a realizada no feito nº 166-92.2017.811.0086 – 

Código 99910, portanto, incabível o reforço de penhora neste momento 

processual. Do pedido de adjudicação dos bens: Tendo em vista a 

suspensão dos efeitos da homologação da avaliação do imóvel penhorado 

até o julgamento do agravo de instrumento, entendo que a análise do 

citado pleito deve ser postergada até o aporte nos autos da decisão do 

citado recurso. Do auto de penhora, avaliação e depósito da Fazenda Ipê 

Amarelo: Considerando que decorreu o prazo sem apresentação de 

impugnação à penhora ou ao auto de avaliação de fls. 681/685, qual seja, 

os direitos creditícios oriundos do contrato de compra e venda do imóvel 

denominado Fazenda Ipê Amarelo, procedo sua homologação. Assim, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito sobre a citada 

penhora, sob pena de extinção. Por fim, em relação às demais penhoras, 

aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento nº 

1000635-54.2018.811.0000. Aportando aos autos a decisão do citado 

recurso, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43948 Nr: 3306-18.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Odair Tiritan, Elso 

Vicente Pozzobon, Ana Cláudia Sozin Tiritan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilton Schneider - 

OAB:5840-B/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/ 3.551

 “Vistos. Primeiramente, defiro a juntada da carta de preposição ora 

apresentada pela requerida Bayer Cropscience S/A. No mais, ante a 

tentativa de conciliação ter restado inexitosa, tornem os autos conclusos 

para sentença. Às providências. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODIR ESTEVAO CELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000210-94.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ODIR ESTEVAO CELLA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade ativa. Acontece que no 

presente caso, a unidade consumidora nº 1941206 tem como titular o Sr. 

FLAVIO JOAO CELLA, contudo, a Reclamação foi promovida por ODIR 

ESTEVAO CELLA. No mesmo sentido, mesmo a parte autora mencionando 

que é pai do detentor da unidade consumidora e que é o proprietário do 

imóvel cuja unidade consumidora é a 1941206, constam nas faturas de 

prestação de serviço de energia elétrica nome diverso do atual postulante. 

Com efeito, o art. 18º do CPC estabelece que ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando a lei autorizar. Dessa forma, 

pelo que consta nesse caso específico de relação de consumo, não estão 

presentes as figuras da representação processual ou substituição 

processual. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa de ODIR 

ESTEVAO CELLA e, com amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, declaro extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga __________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA PAHIM MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000126-93.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: NEUSA PAHIM MARTINAZZO REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Mérito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Alega a reclamante que seu esposo era titular de plano de saúde 

junto ao qual era dependente-beneficiária, vindo à óbito, e conforme 

entendimento da reclamada a requerente somente teria direito a remissão 

por dois anos consecutivos após a morte. Alegando direito à saúde, por 

ser idosa e todos os preceitos fundamentais constitucionais, requer que o 

plano contratado seja mantido nos mesmos moldes anteriores ao 

falecimento de seu marido. Cuido em observar que o contrato de seguro 

ou plano de saúde tem por objeto a cobertura do risco à saúde do 

contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de 

ressarcir as despesas médicas por parte da seguradora de saúde. Outro 

elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do art. 

422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das 

informações prestadas pelas partes. Há perfeita incidência normativa do 

Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou 

seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se 

definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada 

pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos 

clínicos decorrentes de riscos futuros à saúde estipulados no contrato 

aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço. 

Inteligência do art. 35 da Lei 9.656/98. Aliás, sobre o tema em lume o STJ 

editou a súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos de plano de saúde. A solução do litígio parte 

da aplicação e da interpretação literal dos artigos 30, § 3º e 31, § 2º da Lei 

9.656/98, os quais garantem, em caso de morte do titular de plano de 

saúde, ou mesmo decorrentes de aposentadoria ou demissão, o direito de 

os dependentes... permanecerem como beneficiários. A própria ANS 

emitiu pela Súmula nº 13, entendimento semelhante, vejamos: “O término 

da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado 

aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas 

condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para 

os contratos firmados a qualquer tempo”. Logo, aplicando-se por analogia 

as normas acima citadas, a outra conclusão não se chega senão a de que 

à autora deve ser garantida a possibilidade de manter o contrato do qual 

era beneficiária, uma vez que inexiste motivo jurídico ou econômico que 

contraindique esse desfecho, considerando que terá de arcar com a 

mensalidade definida no contrato de adesão elaborado pela ré. De outro 

lado, embora não seja possível a transferência de titularidade do contrato 

não adaptado à Lei dos Planos de Saúde a terceiros, é juridicamente 

possível a transferência dessa para os próprios dependentes. Inteligência 

do artigo 35, § 5º da Lei 9.656/98. Neste sentido aponta serena 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE 

PRIVADO. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR 

MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO 

CÔNJUGE DEPENDENTE INSCRITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 13 DA ANS. 

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da 

controvérsia gira em torno da manutenção do contrato particular de 

prestação de serviços médicos e hospitalares celebrado com a Unimed de 

Fortaleza, tendo como dependente a suplicante, ora apelada, 

considerando a ocorrência da extinção do contrato em razão do 

falecimento do cônjuge contratante. 2. As regras de proteção à vida, à 

dignidade da pessoa humana e à saúde são verdadeiros princípios 

constitucionais que irradiam para todo o ordenamento jurídico, 

especialmente à norma consumerista de 1990 e posteriormente, em 1998, 

à Lei dos Planos de Saúde (lei nº 9.656 /98). 3. A lei 6.656 /98, que rege 

os planos de saúde, especialmente o art. 35, § 5º, prevê a garantia da 

manutenção do plano de saúde aos dependentes já inscritos, sendo 

vedada a titularidade do contrato a terceiros. 4. Tem-se que o direito da 

suplicante encontra-se previsto na Súmula 13 da ANS, datada de 

03/11/2010, cujo teor assim dispõe: "O término da remissão não extingue o 

contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos 

o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a 

assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a 

qualquer tempo". 5. Não assiste razão à apelante, pois a edição da 

mencionada Súmula nº 13 da ANS reconhece o direito alegado pela 

recorrida, assegurando-se as suas garantias fundamentais, de modo a 

não ser desamparada da assistência médica e hospitalar e do seu direito 

constitucional à saúde (artigo 196 da CF ). 6. Logo, impositiva a 

manutenção da autora no plano de saúde do qual era beneficiária, de 

modo que terá de arcar com as prestações que seu falecido marido 

pagava, atualizadas conforme os índices da ANS. 7. Apelo conhecido e 

improvido. Sentença... TJ-CE - Apelação APL 08894638420148060001 CE 

0889463-84.2014.8.06.0001 (TJ-CE). Data de publicação: 31/08/2017. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM 

PEDIDO INDENIZATÓRIO. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO 

EMPRESARIAL. SITUAÇÃO DO DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DAS 

MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - SÚMULA Nº 13 DA ANS 1. Direito 

à vida e respeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana que devem 

ser garantidos e respeitados, a lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em 

caso de morte do titular dá direito à permanência dependentes cobertos 

pelo plano de saúde. 2. A cláusula que prevê a extinção contrato de 

seguro saúde após o período de remissão, no caso de 5 anos, decorrente 

do falecimento do titular, impondo uma nova adesão à beneficiária, em 

condições diversas da anteriormente contratada, bem como a que limita a 

cobertura contratual na vigência do prazo acima assinalado, encontram-se 

eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem 

exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Dano moral configurado. 4. Negado seguimento ao 

r e c u r s o .  ( T J - R J  -  A P L :  0 4 8 1 0 2 9 1 9 2 0 1 1 8 1 9 0 0 0 1  R J 

0481029-19.2011.8.19.0001, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL 

BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 19/02/2014, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/03/2014 

16:10) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANO 

COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. 

POSSIBILIDADE. ART. 30, § 3º, DA LEI Nº 9.656/1998. RECURSO NÃO 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O falecimento do titular do plano de 

saúde não encerra a relação obrigacional, podendo o beneficiário 

dependente do plano, por sucessão, optar pela manutenção do pacto, com 

as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado. 2. 

Recurso não provido. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3248919 PE, 

Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 

14/10/2014, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2014) Quanto aos 

danos morais, não há se olvidar que a conduta ilícita da Reclamada, 

quanto ao cancelamento do plano da requerente (somente 

reestabelecendo-o após decisão judicial), deixanda a requerente 

descoberta em caso de emergência de saúde, não se olvidando de se 

tratar de pessoa idosa que merece zelo redobrado neste campo, 

acarretou-lhe transtornos que superam os pequenos inconvenientes que 

se há de tolerar no cotidiano. Sendo tudo isso passível de indenização, 

nos exatos termos dos artigos 12 e 14 do CDC. Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, a) DECLARAR a 

NULIDADE das cláusulas 6, item 6.1, e subitem a e b e item 6.3, subitem a 

do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES; b) DETERMINAR que a Requerida mantenha a prestação 

dos serviços nos mesmos moldes ajustados, POR TEMPO 
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INDETERMINADO, sob pena de multa que fixo pelo descumprimento no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se tratando de multa diária, 

mantendo medida liminar; e c) para CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais, a título de indenização 

por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, 

com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

__________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-34.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO LUIZ FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010404-34.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALBERTO LUIZ FRANCIO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. De início, opino pelo indeferimento do pedido 

de extinção do processo sem julgamento do mérito ante a alegada 

complexidade da matéria e necessidade de perícia técnica, uma vez que a 

questão posta em debate no presente feito pode ser resolvida com a 

análise dos documentos apresentados nos autos, se afigurando 

completamente desnecessária a produção de prova pericial. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

razão assiste ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte Reclamante alega que houve cobrança superior ao seu 

consumo habitual no valor de R$ 19.679,26 (dezenove mil seiscentos e 

setenta e nove reais e vinte e seis centavos), e que a fatura relativa ao 

mês de janeiro/2016 está acima da média mensal dos meses anteriorees. 

Requer assim a declaração de inexistência do débito, a regularização da 

fatura do mês de janeiro de 2016 conforme média dos 3 meses anteriores, 

bem como indenização por danos morais. Em contestação a Reclamada 

sustenta que o que foi realizado é leitura plurimensal autorizada para 

áreas rurais, e que a leitura não foi realizada por razão de o visor do 

relógio medidor estar apagado, assim não ter feito nada além do que a 

legislação a autoriza. Em análise da situação em demanda vejo que o autor 

já tinha ciência de como é realizada a leitura e auferição de consumo em 

sua propriedade, tanto pela suas peças quanto pela análise do histórico 

de leituras juntados aos autos, ou seja, o autor tem conhecimento que a 

leitura de consumo em sua propriedade é feita plurimensalmente e nunca 

se contrapôs a tal situação, não podendo, nesse momento alegar 

comportamento contraditório. A leitura plurimensal é autorizada em 

propriedades rurais, como é o caso da propriedade da UC no caso em 

questão, a conta de janeiro de 2016 teve por base a recuperação do cinco 

meses anteriores, portanto nenhuma conduta ilícita ou ilegal por parte da 

reclamada. Por meio da Resolução nº 414/2010 da Aneel, em seu art. 85: 

Art. 85 A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos 

no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, 

alternativamente: I – prévia concordância do consumidor, por escrito; II – 

leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; III – impedimento de 

acesso, observado o disposto no art. 87; IV – situação de emergência ou 

de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de 

força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da 

ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou V – prévia autorização da 

ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora; Cito 

recentes julgados sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA 

PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA 

CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO 

DE ENERGIA DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE DANO MORAL 

INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Em imóvel situado em zona rural não se mostra 

ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em 

Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura 

do medidor do autor de modo plurimensal. Ao se considerar que no caso 

não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em 

restituição em dobro dos valores pagos, tampouco em dano moral 

indenizável. (Ap 113248/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, 

Publicado no DJE 27/10/2017) RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE IEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E MATERIAL - ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - 

LEITURA TRIMESTRAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO 

PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS 

RECURSAIS – ARBITRAMENTO –RECURSO DESPROVIDO.1- Em imóvel 

situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de 

energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL nº 414/2010, 

artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor de modo 

trimestral, cobra as do intervalo por estimativa.2- Ante a ausência de ato 

ilícito, não há falar em dano moral indenizável.3- Entre as inovações da lei 

processual civil em vigor, o legislador trouxe a possibilidade de 

arbitramento de honorários na instância recursal. O § 1º, do art. 85 do 

CPC, possibilita a fixação da verba honorária advocatícia em sede 

recursal. Ante o desprovimento do apelo, verba fixada em para R$ 

2.500,00.(Ap 161589/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, 

Publicado no DJE 10/04/2017) Assim, a improcedência da pretensão é 

medida que se impõe. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Opino, ainda, pela manutenção da decisão que 

antecipou em parte os efeitos da tutela. Submeto este projeto de sentença 

ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga __________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000037-70.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: TEODOSINA MARIA DA SILVA REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Fundamento e decido. Mérito. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto a suposta 

ausência de documentação da reclamante nos autos, não merece acolhida 

visto que a reclamante está postulando em causa própria, situação 

admitida no rito dos juizados especiais. Alega a reclamante que seu 

esposo era titular de plano de saúde junto ao qual era 

dependente-beneficiária, vindo à óbito, e conforme entendimento da 

reclamada a requerente teria que realizar outro plano em seu nome 

enquanto titular, ou seja, novo contrato. Alegando direito à saúde, por ser 

idosa e todos os preceitos fundamentais constitucionais, requer que o 

plano contratado seja mantido nos mesmos moldes anteriores ao 

falecimento de seu marido. Cuido em observar que o contrato de seguro 

ou plano de saúde tem por objeto a cobertura do risco à saúde do 

contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de 

ressarcir as despesas médicas por parte da seguradora de saúde. Outro 

elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do art. 

422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das 

informações prestadas pelas partes. Há perfeita incidência normativa do 

Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou 

seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se 

definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada 

pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos 

clínicos decorrentes de riscos futuros à saúde estipulados no contrato 

aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço. 

Inteligência do art. 35 da Lei 9.656/98. Aliás, sobre o tema em lume o STJ 

editou a súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos de plano de saúde. A solução do litígio parte 

da aplicação e da interpretação literal dos artigos 30, § 3º e 31, § 2º da Lei 

9.656/98, os quais garantem, em caso de morte do titular de plano de 

saúde, ou mesmo decorrentes de aposentadoria ou demissão, o direito de 

os dependentes... permanecerem como beneficiários. A própria ANS 

emitiu pela Súmula nº 13, entendimento semelhante, vejamos: “O término 

da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado 

aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas 

condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para 

os contratos firmados a qualquer tempo”. Logo, aplicando-se por analogia 

as normas pré citadas, a outra conclusão não se chega senão a de que à 

autora deve ser garantida a possibilidade de manter o contrato do qual era 

beneficiária, uma vez que inexiste motivo jurídico ou econômico que 

contraindique esse desfecho, considerando que terá de arcar com a 

mensalidade definida no contrato de adesão elaborado pela ré. De outro 

lado, embora não seja possível a transferência de titularidade do contrato 

não adaptado à Lei dos Planos de Saúde a terceiros, é juridicamente 

possível a transferência dessa para os próprios dependentes. Inteligência 

do artigo 35, § 5º da Lei 9.656/98. Neste sentido aponta serena 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE 

PRIVADO. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR 

MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO 

CÔNJUGE DEPENDENTE INSCRITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 13 DA ANS. 

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da 

controvérsia gira em torno da manutenção do contrato particular de 

prestação de serviços médicos e hospitalares celebrado com a Unimed de 

Fortaleza, tendo como dependente a suplicante, ora apelada, 

considerando a ocorrência da extinção do contrato em razão do 

falecimento do cônjuge contratante. 2. As regras de proteção à vida, à 

dignidade da pessoa humana e à saúde são verdadeiros princípios 

constitucionais que irradiam para todo o ordenamento jurídico, 

especialmente à norma consumerista de 1990 e posteriormente, em 1998, 

à Lei dos Planos de Saúde (lei nº 9.656 /98). 3. A lei 6.656 /98, que rege 

os planos de saúde, especialmente o art. 35, § 5º, prevê a garantia da 

manutenção do plano de saúde aos dependentes já inscritos, sendo 

vedada a titularidade do contrato a terceiros. 4. Tem-se que o direito da 

suplicante encontra-se previsto na Súmula 13 da ANS, datada de 

03/11/2010, cujo teor assim dispõe: "O término da remissão não extingue o 

contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos 

o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a 

assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a 

qualquer tempo". 5. Não assiste razão à apelante, pois a edição da 

mencionada Súmula nº 13 da ANS reconhece o direito alegado pela 

recorrida, assegurando-se as suas garantias fundamentais, de modo a 

não ser desamparada da assistência médica e hospitalar e do seu direito 

constitucional à saúde (artigo 196 da CF ). 6. Logo, impositiva a 

manutenção da autora no plano de saúde do qual era beneficiária, de 

modo que terá de arcar com as prestações que seu falecido marido 

pagava, atualizadas conforme os índices da ANS. 7. Apelo conhecido e 

improvido. Sentença... TJ-CE - Apelação APL 08894638420148060001 CE 

0889463-84.2014.8.06.0001 (TJ-CE). Data de publicação: 31/08/2017. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM 

PEDIDO INDENIZATÓRIO. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO 

EMPRESARIAL. SITUAÇÃO DO DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DAS 

MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - SÚMULA Nº 13 DA ANS 1. Direito 

à vida e respeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana que devem 

ser garantidos e respeitados, a lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em 

caso de morte do titular dá direito à permanência dependentes cobertos 

pelo plano de saúde. 2. A cláusula que prevê a extinção contrato de 

seguro saúde após o período de remissão, no caso de 5 anos, decorrente 

do falecimento do titular, impondo uma nova adesão à beneficiária, em 

condições diversas da anteriormente contratada, bem como a que limita a 

cobertura contratual na vigência do prazo acima assinalado, encontram-se 

eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem 

exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Dano moral configurado. 4. Negado seguimento ao 

r e c u r s o .  ( T J - R J  -  A P L :  0 4 8 1 0 2 9 1 9 2 0 1 1 8 1 9 0 0 0 1  R J 

0481029-19.2011.8.19.0001, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL 

BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 19/02/2014, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/03/2014 

16:10) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANO 

COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. 

POSSIBILIDADE. ART. 30, § 3º, DA LEI Nº 9.656/1998. RECURSO NÃO 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O falecimento do titular do plano de 

saúde não encerra a relação obrigacional, podendo o beneficiário 

dependente do plano, por sucessão, optar pela manutenção do pacto, com 

as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado. 2. 

Recurso não provido. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3248919 PE, 

Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 

14/10/2014, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2014) Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, a) DECLARAR a 

NULIDADE das cláusulas 6, item 6.1, e subitem a e b e item 6.2 do 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES; 

b) DETERMINAR que a Requerida mantenha a prestação dos serviços nos 

mesmos moldes ajustados, POR TEMPO INDETERMINADO, sob pena de 

multa que fixo pelo descumprimento no valore de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), não se tratando de multa diária, bem como que cobre somente o 

valor referente ao seu plano de saúde excluindo o referente ao de seu 

falecido esposo confirmando medida liminar, com resolução do mérito a 

teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga __________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000326-03.2017.8.11.0086
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000326-03.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROMAO HASS REQUERIDO: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Ressarcimento c.c. Indenização por Danos Morais. 

Sustenta o autor que é signatário de um plano de saúde da empresa 

Reclamada, que precisou realizar cirurgia em seus olhos e que o médico 

requereu lente de correção de qualidade superior a autorizada pelo plano, 

que por tal motivo se viu obrigado a comprar as lentes de qualidade 

superior no valor total de R$ 9000,00 (nove mil reais reais). Narra que 

efetuou pedido de reembolso do referido valor junto à Reclamada e que o 

mesmo foi negado. Fato que motivou a propositura da presente ação. Em 

sede de contestação a Reclamada argumenta que o contrato firmado com 

a Reclamante não cobre as lentes tidas como de qualidade superior e 

somente as nacionais que foram liberadas pelo plano e se opõe aos 

pedidos de indenização por danos morais e ressarcimento. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito (CPC art. 373, I e II). Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, extrai-se do 

contrato apresentado pela Reclamada, devidamente assinado pelo 

Reclamante não há a inclusão das lentes superiores, mas somente as 

nacionais. Desta forma, ante o expressamente previsto no contrato, 

consoante acima descrito, não há que se falar em ilicitude ou abusividade 

do não reembolso do valor almejado pelo Reclamante, uma vez que esta 

estava ciente de todos os termos quando da assinatura do referido 

contrato, consoante se vê da sua assinatura aposta no documento. 

Portanto, Inexiste ilicitude por parte da Reclamada em negar reembolso de 

serviços não contratados, sendo que o material necessário para a cirurgia 

foi fornecido contudo não o de qualidade que o reclamante queria. 

Ademais não há nos autos nenhum atestado ou pedido médico sobre a 

qualidade das lentes alegada em inicial, ou que o não uso dessas lentes 

acarretaria risco de vida ao paciente, ou seja , a sua imprescindibilidade, 

portanto a parte reclamante não provou a sua extrema necessidade. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL 

IMPORTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SIMILAR NACIONAL. 

DANOS MORAIS INOCORRENTES. CASO CONCRETO. 1. Não há como o 

plano de assistência à saúde negar cobertura da prótese/órtese utilizada 

para a realização do procedimento cirúrgico, porque o art. 10 da Lei n° 

9.656/98 não exclui da cobertura do contrato de plano de saúde o 

fornecimento de materiais essenciais à realização de cirurgia. 2. Hipótese 

em que o plano de saúde autorizou a realização do procedimento mediante 

a utilização de prótese nacional ou mediante o pagamento da diferença 

para o material importado. 3. Havendo demonstração da existência de 

prótese nacional de igual qualidade técnica, descabe o reembolso 

pretendido pela parte autora a título de diferença pela utilização do material 

importado. Peculiaridades do caso concreto. 4. O descumprimento 

contratual, por si só, não dá ensejo ao reconhecimento de danos 

extrapatrimoniais. Caso em que a negativa de reembolso integral, por si só, 

não configura dano moral. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70065063596, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/07/2015). TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70065063596 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos, 

posto que, não havendo provas do suposto ato ilícito perpetrado, não 

vislumbro conduta ilícita da Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga ________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000699-34.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUANA DOS SANTOS PULQUERIO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. A parte Reclamante foi intimada a emendar a 

petição inicial no sentido de comprovar a inscrição indevida por meio de 

extrato de balcão, bem como apresentar comprovante de endereço em 

nome próprio no prazo de 15 (quinze) dias, conforme publicação no diário 

eletrônico do dia 08/10/2017, contudo, quedou-se inerte. Nesse passo, 

preceitua o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil que: 

“Se o autor não cumprir a diligência o juiz indeferirá a petição inicial”. 

Assim, não tendo a parte Reclamante procedido com a emenda à inicial, a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, é a medida a ser aplicada. 

Ante o exposto, com amparo nos artigos 321 parágrafo único e 485 inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil, opino pelo indeferimento da petição 

inicial e extinção do processo, sem resolução de mérito. Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000550-38.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA CELIA BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Visto, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 

13034932 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1001128-98.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAIDA RODRIGUES MELO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GLORIA DE SOUZA LIMA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1001128-98.2017.8.11.0086 EMBARGANTE: MAIDA RODRIGUES MELO 

EMBARGADO: MARIA DA GLORIA DE SOUZA LIMA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, indefiro a petição inicial por inadequação da via 

eleita. Explico. Os embargos do devedor nos juizado especiais possuem 

natureza jurídica de exceção e não de ação autônoma, devendo ser 

propostos no mesmo processo em que tramita a execução, qual 

seja:Processo nº1000509-71.2017.8.11.0086. Conforme disposto no art. 

52, IX, da Lei 9.099/95. Assim, deve a parte embargante utilizar do meio 

adequado para contrapor a execução em tramite nestes juizados, qual 

seja, embargos ou exceção de pré executividade nos autos principais. 

Importante frisar, neste contexto, que o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/99, 

prevê o termo a quo para os embargos. Isto posto, Indefiro a petição inicial 

com fundamento no art. 485, I, do CPC c.c art. 52, IX, da Lei 9.099/95. Sem 

custas ou honorários. P.I.C. Em nada sendo requerido arquivem-se os 

autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010465-65.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU FRANCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO GIUMBELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

8010465-65.2012.8.11.0086 EXEQUENTE: IRINEU FRANCK EXECUTADO: 

MARCOS ANTONIO GIUMBELI Vistos etc. Trata-se de embargos do 

devedor ajuizado por Marcos Antonio Giumbelli, qualificado nos autos, em 

desfavor de Irineu Franck. Dispensado o relatório, passo a decidir. 

Primeiramente, recebo os embargos à execução, afastando, por 

conseguinte, a alegação de nulidade de citação, porque o executado não 

veio aos autos somente para alega-la, mas apresentou defesa de mérito, 

incidindo nos ditames do art. Art. 214, §§ 1º e 2º, ambos do Código de 

Processo Civil. No que concerne a afirmação de inexigibilidade do título de 

crédito por ausência da mora, verifica-se que a cláusula primeira do 

instrumento particular de confissão de dívida é dúbia se conjugada com a 

observação subsequente a ela. Contudo, analisando os dizeres da 

cláusula primeira deve prevalecer a interpretação que a mora é ex re e 

não ex persona, sendo a observação um mero dever assessório. 

Chega-se a esta conclusão pelo fato de estar escrito de forma expressa 

tal situação, sendo que a observação é omissa nesse ponto: “Deverá ser 

pago até o dia 10/10/2012, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), direto 

ao credor, para quitar a dívida do credor, na praça de Nova Mutum – MT. 

Independente de qualquer notificação ou contraprestação, eis que 

reconhecemos a dívida como líquida e certa (...)”. “OBS o devedor será 

avisado pelo credor 30 dias antes do pagamento”. Assim, o devedor está 

em mora, sendo exigível a dívida. Inclusive foram adimplidos parcialmente 

os valores, caindo por terra o argumento de ausência de mora. Importante 

frisar, ainda, que a confissão de dívida é título de crédito, sendo que 

formalmente apresenta todos os requisitos necessários à execução, 

novando a dívida. Irrelevantes quaisquer pagamentos ou situações 

contratuais anteriores a sua assinatura do termo. No mesmo sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

CONFISSÃO DE DÍVIDA – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – 

INAPLICABILIDADE DO CDC – NOVAÇÃO CONFIGURADA – TÍTULO DE 

CRÉDITO AUTÔNOMO – LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não incide o Código de Defesa do 

Consumidor quando a parte não é destinatária final econômica do 

produto/serviço e, além disso, não possui qualquer vulnerabilidade frente 

à fabricante. Na hipótese de repactuação de escritura de confissão de 

dívida com garantia hipotecária, por meio de novo termo de acordo e 

confissão de dívida, evidenciado o intuito de novar as obrigações 

assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas 

contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores, porquanto 

representa quantia líquida, certa e exigível.(Ap 84246/2017, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017). Neste contexto, verifico que o 

executado comprova somente o pagamento de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais) após a assinatura da Confissão de Dívida, estando tal fato 

em consonância com o alegado na exordial. O exequente é expresso em 

sua petição inicial em excluir os R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Isto 

posto, julgo improcedente os embargos a execução, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC. Deve a execução prosseguir nos seus ulteriores 

termos, intimando-se o exequente para atualizar a dívida e solicitar os atos 

executórios que entender de direito em 15 dias. Incabíveis custas e 

honorários. P.I.C. N. Mutum, 06 de fevereiro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto - Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-31.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR KARASIAKI OAB - MT16837/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR ARAUJO ALENCAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: WILSON JOSE LOPES Dados do 

Processo: Processo: 8010691-31.2016.8.11.0086 Valor causa: R$ 

7.238,34 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 18/07/2018 

Hora: 17:40 REQUERENTE: WILSON JOSE LOPES Advogado do(a) 

REQUERENTE: CESAR KARASIAKI - MT16837/O Nome: WILSON JOSE 

LOPES Endereço: Avenida GAIVOTAS, 540 W, PRIMAVERA I, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: ROSEMAR ARAUJO 

ALENCAR Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: ROSEMAR ARAUJO 
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ALENCAR Endereço: Avenida DOS BEIJA FLORES, S/N, IMOBILIÁRIA 

CASA E CIA, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

REQUERENTE: WILSON JOSE LOPES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

1 de março de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: LUCILENE DA SILVA SANTOS 

Dados do Processo: Processo: 1000134-70.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 937,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

02/05/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: LUCILENE DA SILVA SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - 

MT0009150A Nome: LUCILENE DA SILVA SANTOS Endereço: RUA 

PROJETADA, S/N, MERCADO/COMERCIAL, NOVO HORIZONTE, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Advogado do(a) 

REQUERIDO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP0221386A Nome: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1111, 2. 

ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 Senhor(a): 

REQUERENTE: LUCILENE DA SILVA SANTOS Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

7 de fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Dados do Processo: 

Processo: 1000134-70.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 937,00 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 02/05/2018 Hora: 

16:00 REQUERENTE: LUCILENE DA SILVA SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - MT0009150A REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, 1111, 2. ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-200 Advogado do(a) REQUERIDO: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMAO - SP0221386A Senhor(a): REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 7 de fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109449 Nr: 5676-86.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio dos Santos Souza, Otavio 

Cabral dos Santos, Sebastião Marcos da Silva, Lindomar Lara da Silva, 

Josue Miranda do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Eduardo Stefani - OAB:21681/MT, 

EMERSON FLÁVIO DE ANDRADES - OAB:6730/O

 Vistos em correição, etc.

Por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a denúncia ofertada 

pelo Ministério Público, dando os acusados MARCOS ANTÔNIO DOS 

SANTOS SOUZA, vulgo “Barroso”, SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA, 

LINDOMAR LARA DA SILVA, vulgo “Gordinho”, JOSUÉ MIRANDA DO 

CARMO e OTÁVIO CABRAL DOS SANTOS, vulgo “Bi”, como incursos no 
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art. 15 da Lei 7.802/89, c.c art. 7º e 44, ambos do Decreto Estadual n.º 

1.651/2013, em concurso material com o art. 288 do Código Penal.

 Nos termos do artigo 396 do CPP, citem-se e intimem-se os acusados 

para responderem a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessar as suas defesas, as provas que pretendem produzir, e 

inclusive arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo as suas intimações, se necessário.

 Consigne-se no mandado citatório que por ocasião do cumprimento, o 

Oficial de Justiça deverá indagar aos réus se estes possuem defensor 

constituído ou se têm recursos para contratar defensor particular, ou, 

ainda, se necessitam da nomeação de Defensor Público, certificando o 

que lhe for informado, devendo o Sr. Gestor, neste aspecto, tomar as 

providências cabíveis independentemente de nova conclusão.

Indefiro o requerimento constante no item “2.I” da cota Ministerial, devendo 

o titular da ação penal providenciar a juntada aos autos das informações 

que dependem de certificação, podendo a certidão de objeto e pé, ser 

substituída por consulta ao sítio do Tribunal, conforme entendimento 

c o n s o l i d a d o  ( A P / T J M T  5 2 0 7 9 / 2 0 1 5  e  A R E s p  S T J 

642471/DF/2015/0009827-9).

Proceda-se a inserção do presente ato no Banco de dados do SINIC 

(Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme dispõe o artigo 

1.373, inciso II, da CNGC.

Em tempo, acolho o requerimento do Ministério Público constante no item 

“3”, pelo que determino que o material apreendido somente seja incinerado, 

após a juntada aos autos do laudo pericial realizado nas amostras 

encaminhadas à POLITEC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102241 Nr: 5045-16.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Konzen - OAB:MT 

22.394, Cleusa Teresinha Haubert - OAB:MT 19.234

 Vistos.

Trata-se de processo executivo de pena referente ao reeducando Gilson 

Borges dos Santos, condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão 

e pagamento de 1.908 (um mil, novecentos e oito) dias-multa, pela prática 

do crime previsto no artigo 35 c/c artigo 40, inciso I e artigo 33, todos da 

Lei n.º 11.343/2006, em regime fechado.

Às fls. 245/247, foi progredido para o regime semiaberto, intimado da 

decisão, bem como colocado em liberdade em 03/02/2017 (fl. 252).

Em 24/02/2017, em regime de exceção, foi declarada incompetência do 

Juízo e declinada para este Juízo (fl. 256).

Às fls. 257/261, o Ministério Público interpôs agravo em execução, ante a 

discordância com a decisão de fls. 245/247.

Às fls. 262, 263, 267, 268, consta o comparecimento pessoal do 

reeducando em Juízo nos meses de abril, maio, junho e julho de 2017, 

sendo que no controle de comparecimento de fl. 01-C, consta que o 

reeducando compareceu perante este Juízo nos meses de agosto, 

setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 

2018.

Relatei o necessário. Decido.

De proêmio, recebo o recurso de agravo em execução de fls. 257/261, 

uma vez que tempestivo (fl. 270).

Intime-se o Patrono constituído nos autos para apresentação das 

contrarrazões ao agravo, no prazo legal.

Permanecendo a Defesa inerte, aplico-lhe a multa prevista no art. 265, 

“caput”, do CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

 Decorrido prazo in albis, intime-se o reeducando para constituir novo 

patrono no prazo de 05 dias, consignando que se assim não o fizer, os 

autos serão encaminhados a Defensoria Pública para atuar em sua 

defesa.

Após, devolvam os autos conclusos para as providências do artigo 589 

do Código Processual Penal.

Elabore-se novo cálculo de pena e em seguida, certifique-se acerca do 

comparecimento em Juízo do reeducando desde a última progressão.

Ultimada, designo audiência admonitória para 26/04/2018, às 16h15min., 

para fixação das condições a fim dar continuação no regime outrora 

aprazado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112533 Nr: 7316-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro dos Santos Prata, Eduardo Barros 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, Roberta 

Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais Costa - 

OAB:MT 23.582

 Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa, e mantenho a prisão preventiva 

decretada em desfavor do acusado Alessandro dos Santos Prata. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 90558 Nr: 286-72.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Santos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 

001, JULIANE DESTRI NEGRETTI - OAB:MT 20028/O

 Vistos.

Tendo em vista a conclusão da fase instrutória, vista dos autos ao 

Ministério Público, para que apresente alegações finais no prazo de 05 

(cinco) dias, e após, vistas à Defesa, para mesma finalidade e em igual 

prazo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112533 Nr: 7316-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro dos Santos Prata, Eduardo Barros 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, Roberta 

Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais Costa - 

OAB:MT 23.582

 Vistos.

Considerando o endereço declinado pelo Parquet à fl. 72, expeça-se carta 

precatória à Comarca de Belém/PA, para tentativa de citação do acusado, 

bem como para o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu 

desfavor.

 Restando infrutífera a tentativa, desde já, determino sua citação pela via 

editalícia, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo supracitado, caso não haja resposta, tornem os autos 

conclusos para nova deliberação.

Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89240 Nr: 4540-25.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo dos Santos Reis, Jeferson Demésio 

da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO DOS SANTOS REIS, Rg: 

2000002041310, Filiação: Maria dos Santos Reis e Jose Luiz Reis, data de 

nascimento: 13/06/1992, brasileiro(a), natural de Coruripe-AL, convivente, 

frentista, Telefone 065-8100.2971 e atualmente em local incerto e não 

sabido JEFERSON DEMÉSIO DA SILVA SANTOS, Rg: 3719826-2, Filiação: 

Vera Lúcia Demésio da Silva e José Antônio dos Santos, data de 

nascimento: 21/01/1992, brasileiro(a), natural de Atalaia-AL, casado(a), 

aux. de padeiro, Telefone 81002271. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, (...), Oferece DENÚNCIA contra: JÉFERSON DEMÉSIO DA SILVA 

SANTOS e LEONARDO DOS SANTOS REIS. 1º FATO - Receptação : 

Consta no caderno administrativo investigatório que o denunciado 

JÉFFERSON DEMÉSIO DA SILVA SANTOS e, logo em seguida, LEONARDO 

DOS SANTOS REIS, neste município e comarca de Nova Mutum, com 

vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, adquiriram em 

proceito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consiente em um 

aparelho celular, da marca Samsung duos, de cor preta, IMEI 

352001052164870, conforme auto de apreensão de fls. 28. 2º FATO - 

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Cosnta no 

caderno investigativo que, no dia 03 de novembro de 2015, o denunciado 

LEONARDO DOS SANTOS REIS MANTINHA SOB SUA GUARDA, na sua 

residência, arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de 

Apreensão de fls. 22. Pelo exposto, DENUNCIO JÉFERSON DEMÉSIO DA 

SILVA SANTOS, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal e 

LEONARDO DOS SANTOS REIS como incurso no art. 180, caput, do 

Código Penal c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03. Nova Mutum, 21 de agosto de 

2017.

Despacho: Vistos Considerando que os réus encontram-se em lugar 

incerto e não sabido, defiro a cota Ministerial de fls. 112-vº. Expeça-se o 

necessário para a citação por edital dos denunciados, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que 

os réus tenham comparecido ou constituído advogado nos autos, o que 

deverá ser devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional 

ficarão automaticamente suspensos, independentemente de novo 

pronunciamento judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do 

edital (15 dias do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo 

tempo correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 

415), a partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo 

restante, descontando-se aquele já transcorrido entre a data do 

recebimento da denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, 

os autos deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no 

relatório estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 22 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113565 Nr: 552-88.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Gabriel Martinez Basilio, Rogerio 

Andrade Gonçalves, Wenedy Francisco Cardoso Nunes, Robson Fonseca 

dos Santos, Marcio Xavier das Chagas Borges, Douglas Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Felipe Carlos Almeida - OAB:MT 19.847

 Por todo o exposto, não verificando nenhuma mácula que possa tornar 

ilegal a prisão decretada em face do acusado, INDEFIRO o 

pedido.Intimem-se.Defiro o requerido pelo Ministério no último parágrafo da 

manifestação de fls. 56. Expeça-se o necessário.Nos termos do artigo 

50,§3º da Lei 11.343/06, regular o laudo de constatação preliminar do 

entorpecente apreendido, determino a destruição das drogas apreendidas, 

a dar-se nos moldes dos §§4º e 5º do mesmo artigo, guardando-se 

amostra necessária para a realização do laudo definitivo.Oficie-se, com 

urgência, à autoridade policial responsável pelo Inquérito e apreensão 

quanto à autorização para a destruição do entorpecente, para as 

providências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107445 Nr: 4682-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SALOMÃO CARLOS DE JESUS 

PINHEIRO, Filiação: Salomé Emilia Barbosa, brasileiro(a), motorista da 

unemat, Telefone 65 98467-9714. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do acusado SALOMÃO CARLOS DE JESES 

PINHEIRO, para ciência do intiro teor da r. decisão de fls. 18 abaixo 

transacrita.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Compulsando os autos, verifico 

que se trata de procedimento para aplicação de medidas protetivas de 

urgência.Filio-me ao entendimento de que tais medidas, previstas pela Lei 

11.340/06 têm caráter criminal cautelar, e o processo penal não prevê a 

existência de ações cautelares, mas tão somente de medidas cautelares 

que podem ser deferidas no bojo da própria ação penal ou do Inquérito 

Policial, havendo a distribuição apartada apenas em razão da urgência, 

que não se compatibiliza normalmente com o tempo necessário à 

instauração do Inquérito ou da ação penal.Posto isto, tenho por 

desnecessária a citação do acusado neste procedimento, bastando a sua 

intimação acerca das medidas que foram impostas.Certifique-se quanto à 

existência de ação penal ou Inquérito Policial correspondente aos fatos 

que deram azo à aplicação das presentes medidas, e se existentes, 

arquivem-se os presentes autos, trasladando-se cópia à ação penal ou 

Inquérito respectivo.Em não havendo, intime-se o acusado por edital das 

medidas aplicadas e após venham-me novamente conclusos para 

deliberação.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 23 de fevereiro de 2018

Ana Helena Alves Porcel Ronkoski Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113484 Nr: 524-23.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro dos Santos Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius José Cristyan 

Martins Gonçalves - OAB:18.374/MS

 Carta Precatória nº 524-23.2018.811.0086 – Cód. 113484

Juízo Deprecante: Ponta Porã - MS

Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, intimando-se o réu Alex Sandro dos 

Santos Paulino para comparecer à audiência designada.

Para a realização do ato deprecado, ou seja, para interrogatório do réu, 

designo audiência para o dia 13/09/2018, às 14h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112600 Nr: 38-38.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Lucas dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 04 de abril de 2018, às 13h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113852 Nr: 681-93.2018.811.0086

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Inacio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 Vistos.

 Em que pese o acusado estar detido na Cadeia Pública desta Comarca, 

verifica-se que a prisão se deu em razão do cumprimento de mandado de 

prisão expedido pelo juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT, razão 

pela qual este juízo não detém competência para analisar o pedido 

formulado pela Defesa.

Outrossim, considerando que já foram feitas as devidas comunicações ao 

juízo que determinou a prisão do increpado, bem como à SEJUDH, 

determino o arquivamento do presente feito com as baixas e 

comunicações de estilo.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86456 Nr: 2795-10.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Kerber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. ANEDIO APARECIDO TOSTA inscrito na OAB n. 4.855, 

para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 45560 Nr: 1018-63.2010.811.0086

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. GUSTAVO CASTRO GARCIA - inscrito na OAB n. MT 

13.460, para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo 

de 3 (três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112936 Nr: 249-74.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gustavo Almeida Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Vistos.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de Luiz 

Gustavo Almeida Ormond, pela suposta prática do crime previsto no art. 

33, “caput”, c.c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

 O denunciado foi notificado pessoalmente, e apresentou defesa preliminar 

às fls. 106/121, em que aduz a ausência de justa causa para a 

persecução penal.

 É o breve relatório. Decido.

No presente caso, constato a existência de lastro probatório mínimo e a 

circunstância de que os fatos narrados constitui infração penal. Uma vez 

reunidos esses requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se 

a ação penal. Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a 

real prática do fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação 

do denunciado, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja 

sanção restou incurso, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do 

contraditório.

Quanto às demais alegações expendidas pela Defesa, verifico que estas 

carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito da 

ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para sua análise, 

frente o princípio da busca da verdade real.

Assim, inexistindo questões de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual, bem como considerando que a denúncia 

satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP, recebo-a, na forma interposta em 

juízo.

Designo o dia 04 de abril de 2018, às 16h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Analisei em apartado o pedido de revogação da prisão formulado pela 

Defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112936 Nr: 249-74.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gustavo Almeida Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 
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Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa, e mantenho a prisão preventiva 

decretada em desfavor do acusado Luiz Gustavo Almeida Ormond. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108793 Nr: 6052-09.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Kummel Anção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. ARNALDO RAUEN DELPIZZO inscrito na OAB n. MT 

4.708, para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110911 Nr: 6469-25.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Henrique dos Santos Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 : CONDENO o réu Ítalo Henrique dos Santos Bezerra, devidamente 

qualificado nos autos, pela prática do crime previsto pelo artigo 33, caput 

da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado; e pela prática do 

crime previsto pelo artigo 12 da Lei 10826/03 à pena de 01 (um) ano e 03 

(três) meses de detenção em regime inicial semiaberto; além da pena de 

603 (seiscentos e três) dias-multa, a serem calculados à guisa de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo vigente. Nego ao réu o direito de 

recorrer em liberdade desta sentença, e o condeno ao pagamento das 

custas e despesas processuais

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 75168 Nr: 3722-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius de Lima Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VINICIUS DE LIMA FREITAS, Rg: 

23191244, brasileiro(a), Telefone 65-9636-5219. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(...) DENUNCIA contra: VINICIUS DE LIMA FREITAS (...). Consta que no dia 

31 de agosto de 2013, por volta das 13:00hs, nesta cidade e Comarca de 

Nova Mutum/MT, o denunciado VINICIUS DE LIMA FREITAS, consciente da 

ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisa alheia 

movel, pertencente a vitima D. R, consistente em 01 (uma) motocicleta 

Honda Biz, avaliada em R$ 3.377,00 (tres mil, trezentos e setenta e sete 

reais), consoante auto de avaliação (fls. 29). (...) Ante o exposto, 

DENUNCIO VINICIUS DE LIMA FREITAS, como incurso no art. 155, caput, do 

Código Penal (...) Nova Mutum/MT, 11 de fevereiro de 2014.

Despacho: Vistos em correição.Considerando que o réu encontra-se em 

lugar incerto e não sabido, defiro a cota Ministerial de fls. 59. Expeça-se o 

necessário para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que 

o réu tenha comparecido ou constituído advogado nos autos, o que 

deverá ser devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional 

ficarão automaticamente suspensos, independentemente de novo 

pronunciamento judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do 

edital (15 dias do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo 

tempo correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 

415), a partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo 

restante, descontando-se aquele já transcorrido entre a data do 

recebimento da denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, 

os autos deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no 

relatório estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Nova Mutum, 29 de novembro de 2017

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 102247 Nr: 5046-98.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO DA CRUZ, Rg: 2013991-8, Filiação: 

Maria Aparecida da Cruz e Deraldo da Cruz, data de nascimento: 

18/08/1979, brasileiro(a), Telefone 65 9629-5265. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(...) DENUNCIA contra: FABIO DA CRUZ (...). Apurou-se do inquerito 

policial que, no dia 26 de julho de 201, por volta das 22h45min, na Avenida 

dos Pavões, esquina com a Avenida das Ararasm neste municipio e 

comarca de Nova Mutum/MT, FABIO DA CRUZ e EDVILSON BISPO DA 

SILVA, com vontade libre e conciente do carater ilicito de suas condutas, 

conduziram veiculos automotores com capacidade psicomotora alterada 

em razão da influencia de álcool ou de outra substância psicoativa que 

determine dependencia. (...) Pelo exposto, DENUNCIO FABIO DA CRUZ e 

EDVILSON BISPO DA SILVA como incurso no art. 306, caput c/c §1º, 

inciso II e §2º do Código de Trânsito Brasileiro (...) Nova Mutum/MT, 11 de 

novembro de 2015.

Despacho: Processo n.º 5046-98.2015.811.0086Código n.º 102247 Vistos 

em correição, etc.Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fls. 65-vº. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 
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correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Nova Mutum, 29 de novembro de 2017

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 42405 Nr: 1665-92.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Miguel Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310

 (...) É o relatório (art. 423, inciso II, do Código de Processo Penal).1. 

Aguarde-se a realização da sessão de julgamento, que designo desde 

logo, para o dia 13 de abril de 2018, às 09h00min.2. Defiro os 

requerimentos formulados pelo Ministério Público no tocante a 

apresentação dos objetos do crime em plenário e disponibilização de 

projetor de mídia e telão para os debates, bem como no que tange a 

disponibilização aos jurados das cópias, conforme requerido, devendo 

para tanto, o Parquet providenciar as aludidas cópias. Ressalta-se que há 

a ocorrência de nenhum prejuízo à defesa, notadamente porque os 

jurados têm amplo acesso aos autos, pelo que o pedido ministerial 

mostra-se pertinente. No entanto, consigno que as referidas cópias 

deverão passar pelo crivo da Defesa, no início da sessão de julgamento, 

antes de serem entregues aos jurados do Conselho de Sentença.4. 

Indefiro o pedido da Defesa quanto a disponibilização de sala com sistema 

de som para que o acusado acompanhe simultaneamente os depoimentos 

prestados pelas testemunhas que eventualmente manifestem o desejo de 

serem ouvidas sem a presença dele, diante da ausência de estrutura 

adequada para fazê-lo, bem como pelo fato de que a ausência da medida 

não importaria em prejuízos à defesa do acusado, notadamente porque os 

depoimentos serão acompanhados pelo douto defensor.Intimem-se.Às 

providências.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111839 Nr: 6958-62.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Mendes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no item 7.24.6 

da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 16/07/2018, às 15h45min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111654 Nr: 6874-61.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Zaffari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no item 7.24.6 

da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 16/07/2018, às 16h30min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111427 Nr: 6780-16.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Trindade de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Cordenonsi 

Buchmann - OAB:MT 9.379

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no item 7.24.6 

da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 16/07/2018, às 14h30min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111653 Nr: 6873-76.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudilene Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no item 7.24.6 

da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 16/07/2018, às 16h00min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111655 Nr: 6875-46.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayk Jhonata de Souza Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530
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 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no item 7.24.6 

da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 16/07/2018, às 15h00min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111426 Nr: 6779-31.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvilson Bispo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no item 7.24.6 

da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 16/07/2018, às 14h15min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 30480 Nr: 2243-60.2006.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Jucemar Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa do delito em questão, razão pela qual DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Antônio Jucemar Gonçalves da Silva, 

devidamente qualificado nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 

do Código Penal. Publique-se, registre-se e intimem-se, observando-se 

quanto ao acusado a desnecessidade de sua intimação pessoal, bastando 

que se dê na pessoa de advogado constituído ou de Defensor Público que 

poderá ser nomeado apenas para esse ato, conforme prevê o artigo 1387 

da CNGC.Após o transito em julgado, arquive-se, observadas as baixas 

de estilo. Às providências.Nova Mutum/MT, 06 de fevereiro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113082 Nr: 338-97.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva de Carvalho, Roniclezio Pereira 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s) VITOR SILVA DE CARVALHO, via DJE, para que 

apresente resposta à acusação, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108702 Nr: 5332-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Conceição Souza, Jose Ailton Gomes 

Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:MT 7.975-B, Mathis Haley Puerari Pedra - OAB:22764/O

 Vistos.

Tendo o Ministério Público desistido da oitiva da testemunha Francisco 

Batista de Almeida (fl. 120), intime-se o causídico constituído pelos 

acusados para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

referida testemunha, apresentando, caso haja interesse na sua oitiva, o 

endereço atualizado da mesma, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação.

Às providências.

 Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65311 Nr: 733-59.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTAL DO ARAGUAIA COM ATAC DE PROD 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12.747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se novo mandado de busca e apreensão do bem descrito na 

exordial, a ser cumprido no endereço indicado à fl. 71.

Com a juntada do mandado devidamente cumprido, intime-se a parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65538 Nr: 907-68.2014.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA CANARANA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS, SEBASTIÃO, MARCELO, GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo procedente o 

pedido formulado na inaugural, para reintegrar o autor na área individuada 

nos autos, confirmando a liminar deferida em fl. 117.Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, “ex vi” 

do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao 

demandado Geraldo Olímpio Silva, eis que lhe defiro os benefícios da 

justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).Transitando em julgado a presente 

sentença, expeça-se o mandado de reintegração e, em seguida, 

arquive-se, procedendo às baixas de estilo e anotações de praxe, 

inclusive na distribuição, observando o disposto nos Provimentos 11 e 

40/2014 CGJ-MT.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79185 Nr: 1354-85.2016.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GIANLUPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA BORGES DE SA - 

OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 Vistos.

Intime-se o advogado dativo, pessoalmente, para, querendo, especificar 

as provas que pretende produzir, no prazo de quinze dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 99966 Nr: 461-26.2018.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WAGNER CARLOS RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELA MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 152.862.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/Mediação para o 

dia 16/04/2018, às 07h30min (Horário de Mato Grosso).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 27/02/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 99966 Nr: 461-26.2018.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WAGNER CARLOS RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELA MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para comparecer devidamente 

acompanhado de seu cliente na audiência de conciliação designada para o 

dia 16 de abril de 2018, às 7h30min, (horário oficial de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 17282 Nr: 2439-92.2005.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER BERNARDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MARTINS DE OLIVA, MITSUI 

SUMITOMO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HUMBERTO ALVES 

ROZA - OAB:2581-MS

 Vistos.

Defiro, parcialmente, o pedido retro (fls. 517/518).

Oficie-se ao Detran do Estado de São Paulo para que referido órgão 

indique o número do Certificado de Registro do Veículo objeto dos autos 

(Fiat Uno Mille SX Young, Chassi 9BD158058W4009109, ano 1998/1999, 

Placa CNT-1352, Renavam 704821869.

Sem prejuízo, oficie-se à Secretaria Nacional de Segurança Pública para 

que proceda à baixa da restrição “roubo ou furto” recaída sob o veículo 

retromencionado.

Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de 

São Paulo eis que a providência pretendida não é matéria afeta à reserva 

de jurisdição, podendo ser realizada pela própria parte.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68070 Nr: 2822-55.2014.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ILDEFONSO ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:2139167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105089/SP

 Assim, determino que o feito seja levado ao Contador Judicial para que 

este realize o cálculo do valor efetivamente devido, devendo utilizar, para 

tanto, como índice de correção monetária e juros de mora aqueles 

estipulados no acórdão do eg. TRF 1ª Região (fls. 94/95 do feito em 

apenso). Quando da realização do cálculo, observe-se:a)data de início do 

benefício: 16/12/2005 (fl. 26vº do feito em apenso);b)data final do 

benefício: 12/05/2009 (fl. 136 do feito em apenso);c) juros e correção 

monetária de acordo com os índices estabelecidos em fls. 94/95 do feito 

em apenso.Após, abra-se vista às partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre os cálculos.Em seguida, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61173 Nr: 2263-69.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise do feito, verifica-se que o eg. Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região anulou a sentença prolatada em fls. 72/74, ante a inexistência de 

requerimento administrativo formulado pela parte autora junto à autarquia 

demandada.

Com efeito, o presente caso não se amolda a nenhuma das exceções em 

que se aceita a propositura da demanda sem o prévio requerimento 

administrativo, tal como preceitua o STF (RE 631240):

“Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (I) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (II) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (III) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (I) e (II) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir”.

 Portanto, imprescindível a intimação da parte autora, pessoalmente, ante o 

certificado em fl. 134, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, dê entrada no 

pedido administrativo, sob pena de extinção do feito.

Comprovada a postulação administrativa, intime-se o INSS para se 

manifestar quanto ao pedido, no prazo de 90 (noventa) dias, prazo dentro 

do qual deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão administrativa, tal como determinado pelo STF no RE 

631240.

Decorrido o prazo sem a comprovação da postulação administrativa 

determinada, conclusos para sentença extintiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63214 Nr: 1919-54.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPARINA MARÇAL FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a requerente pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias - 

§1º, art. 485, CPC -, dar andamento ao feito, no sentido de comprovar a 

promoção de requerimento administrativo junto ao requerido, tendo em 

vista o entendimento do STF por objeto do julgamento do RE 631.240, sob 

pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos 

do art. 485, VI do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, conclusos 

para as providências cabíveis.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65447 Nr: 834-96.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA OLIVEIRA KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 Vistos.

Anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, observando-se o disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

Saliente-se que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, ao 

débito será acrescido multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, determino, desde 

logo, que seja expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Cumpra-se, expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61087 Nr: 2167-54.2012.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDJ, MPMDJ, MPDJ, RPDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT

 Vistos.

Sobre os embargos de declaração de fl. 97, diga o requerido no prazo de 

5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 3429 Nr: 28-23.1998.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELARMINO FRANCISCO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 500.

Expeça-se nova carta precatória para avaliação do imóvel constante da 

matrícula nº 4.834, e posteriores atos de alienação do bem, nos termos do 

art. 845, §2 º, CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39825 Nr: 592-11.2012.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL E MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE CAPOBIANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18.941 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a manifestação do curador especial de fl. 106, intime-se a parte 

autora para, querendo, sobre ela se manifestar no prazo legal.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61313 Nr: 2411-80.2012.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARGARIDA FERREIRA DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o certificado à fl. 122, intime-se o inventariante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar as últimas declarações, dela intimando-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se em igual prazo.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66842 Nr: 1914-95.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGELIO LINARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a exegese do art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, se manifestar sobre os 

petitórios de fls. 57 e 72.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78282 Nr: 994-53.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jonathan Wilker Dante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ANTUNES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO CANAN - OAB:9180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD JARRETA THOMAZ - 

OAB:38434

 Vistos.

Intime-se a parte embargada para manifestar, no prazo de quinze dias, a 

respeito da petição e documento juntado à ref. 30.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 84362 Nr: 4084-69.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MANUELLA NÁPOLIS MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLAN MONTEIRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMYLLE TORRES VIANA VIEIRA 

DE ALENCAR LEITE LIMA - OAB:6024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos movida por Manuella Nápolis Monteiro 

em face de Darlan Monteiro Lourenço, em que devidamente citado (ref. 

17), o executado não efetuou o pagamento integral do débito exequendo, 

segundo sustenta a exequente (ref. 36).

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela decretação da 

prisão do executado, bem como pela realização do protesto do título 

executivo (ref. 42).

A parte exequente apresenta petição de ref. 35 atualizando o débito 

exequendo, o qual perfaz a quantia de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e 

oito reais).

 Assim, nos termos do §1º do artigo 528 do CPC, determino o protesto do 

pronunciamento judicial. Para tanto, aplico os §§1º e 2º do artigo 517 do 

CPC.

Além do protesto do pronunciamento judicial, com fulcro no §3º do artigo 

528 do CPC, DECRETO a prisão civil do executado Darlan Monteiro 

Lourenço, pelo prazo de 1 (um) mês ou até que efetue o pagamento das 

parcelas vencidas no curso da lide, incluídas as parcelas que se 

vencerem até a data do efetivo pagamento (Súmula nº. 309 do STJ).

Expeça-se o necessário.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 91488 Nr: 3473-82.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ BARICHELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILSON ARI BARICHELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de exoneração de alimentos movida por Vilson José 

Barichello em face de Leonilson Ari Barichello.

O processo foi encaminhado ao CEJUSC desta Comarca, sendo que, em 

audiência, as partes firmaram acordo a respeito da exoneração de 

alimentos (ref. 34).

O “parquet” informou a desnecessidade de intervenção no feito (ref. 9).

É relatório. Fundamento. Decido.

Pois bem, o acordo feito entre as partes aparentemente não apresenta 

qualquer contrariedade à lei, devendo ser registrado que foi formalizado 

por partes maiores e capazes, não havendo qualquer vício social ou de 

consentimento.

Vale lembrar, que a homologação do acordo põe fim ao processo, 

implicando na sua extinção com resolução de mérito.

 Dispositivo.

Homologo por sentença, e para que todos os efeitos legais surtam o 

acordo realizado entre as partes. E, por conseguinte, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.

Sem custas remanescentes, conforme art. 90, §3°, do CPC.

Sem honorários, visto que não houve sucumbência.

Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as deliberações, ao arquivo 

com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77433 Nr: 696-61.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ANTUNES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Wilker Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD JARRETA THOMAZ - 

OAB:38434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA FERNANDA SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:20144-0, SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:3556/B, TIAGO CANAN - OAB:9.180/MT, TIAGO THOMA MARTINS 

DE PAULA - OAB:11.954

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de quinze dias, manifestar a 

respeito da petição e documento juntado à ref. 39.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 86607 Nr: 513-56.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de maio de 

2018, às 14h00min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 92061 Nr: 3798-57.2017.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:22960/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I 

do Código de Processo Civil, DENEGO A ORDEM, confirmando a liminar de 

fl. 43.Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009.Sentença não sujeita ao duplo grau 

de jurisdição.Transitando em julgado, arquive-se, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69176 Nr: 432-78.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a impugnação à execução de ref. 77, 

homologando os cálculos apresentados, no valor de R$ 720,68 em favor 

da parte exequente e R$ 1.568,80, relativos aos honorários 

advocatícios.Após o decurso do prazo legal, expeça-se o necessário 

RPV/Precatório, que deverá ser feito nos moldes do art. 534, § 3º, incisos I 

e II, do Código de Processo Civil:I - expedir-se-á, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal;II - por ordem do juiz, 

dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente.Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) 

necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada.O 

autorizado deverá possuir poderes específicos para a prática do 

ato.Intimem-se. Cumpra-se.Após o levantamento dos alvarás, tornem 

conclusos para sentença de quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100631 Nr: 826-80.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para emendar a inicial no prazo de 15 dias, a 

fim de juntar aos autos o titulo executivo judicial, qual seja, a sentença 

homologatória do acordo formulado, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se. Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 93813 Nr: 4708-84.2017.811.0012

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de ref. 23.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme acordado, ou, no silêncio 

das partes, conforme a lei.

 Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100463 Nr: 740-12.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARDOSO DE FIGUEROA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da 

hipossuficiência financeira de quem a requer.

A Constituição Federal, no inciso LXXIV do artigo 5º, dispõe que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos.

Assim, intime-se a parte autora para, em 15 dias, juntar aos autos 

documentos hábeis a provar sua alegada incapacidade de arcar com o 

pagamento das custas e taxas processuais, servindo para tanto, por 

exemplo: as cópias de suas últimas declarações de imposto de renda, 

certidões negativas de propriedade de bem imóvel, holerites, extratos 

atualizados de contas bancárias de sua titularidade, contas de consumo 

habitual do lar, etc.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 87850 Nr: 1306-92.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA CHRISTINA SCHOSSLER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES ENDRIGO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINDY SCHOSSLER TOYAMA - 

OAB:22.104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de ref. 54.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme acordado, ou, no silêncio 

das partes, conforme a lei.

 Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78426 Nr: 1049-04.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO APLUB DE CRÉDITO EDUCATIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH DE SOUSA TRINDADE, INOCENCIO DE 

SOUSA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MARTINS DUTRA - 

OAB:69.677/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O, VINICIUS MARTINS DUTRA - 

OAB:69.677/RS

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de ref. 41, determino a intimação do executado 

para juntar aos autos cópia de seus extratos bancários que evidenciem 

que os valores bloqueados são relativos a sua aposentadoria.

Concedo o prazo de cinco dias, sob pena de rejeição do pedido.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98303 Nr: 7530-46.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98755 Nr: 7814-54.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSC, RDSF, BDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDC, MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de ref. 26.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme acordado, ou, no silêncio 

das partes, conforme a lei.

 Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69906 Nr: 700-35.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J KASPER ME, JOSEMAR JOÃO KASPER, 

LUIZ BALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS 

MÓVEISEm qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance 

inferior aos seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do 

CPC/2015.a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da 

avaliação;b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da 

avaliação.Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 6% do valor do lanço 

vencedor. O pagamento da comissao será à vista ou até 24 horas. Não 

paga nesse prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em 

favor do credor (art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo 

retardamento do leilão, que deverá ser refeito. VENDA DIRETARestando 

negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:a) o prazo para os Leiloeiros 

promoverem a venda direta é de 90 (noventa) dias;b) será admitido o 

parcelamento da venda de veículos automotores em geral em 06 parcelas 

iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias depois de 

concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;c) o pagamento das 

parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada a 

este processo e aberta quando do primeiro recolhimento; d) o veículo será 

gravado com penhor e/ou restrição à venda no RENAJUD;e) a venda 

direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, desde que 

respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.Restando 

inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por exemplo, de 

bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), propostas de 

compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser 

submetidas à apreciação judicial para provimento específico.Intimem-se, 

inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se-lhes vista dos autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83917 Nr: 3841-28.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CELEIRO LTDA - ME, ARX 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 52: intime-se a parte exequente para manifestação em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 93404 Nr: 4517-39.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDNX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação cautelar de busca e apreensão proposta pelo Município 

de Nova Xavantina, em face de Jorge Soares, ambos qualificados nos 

autos.

Conforme consta de ref. 13, a parte autora desistiu da ação antes da 

citação da parte requerida.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas a parte autora.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92959 Nr: 4289-64.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDS, JACG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Honorio Barreto Jr - 

OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio a Srª. Orminda Ignez Sant’Anna (ref. 25) como tradutora oficial 

neste feito, indicada pela requerente, a fim de que realize a tradução do 

pedido inicial e mandado de citação da parte ré, no vernáculo estrangeiro 

respectivo (Inglês/EUA), em atendimento ao art. 162 do CPC, fazendo 

acompanhar a expedição de Carta Rogatória deste Juízo para aquele País.

Tradução das peças juntadas em ref. 25.

Encaminhe-se a rogatória com os documentos necessários, atentando-se 

o Cartório para as regras estabelecidas pela CNGC/MT, artigos 400 e 

seguintes.

Aguarde-se em cartório o prazo de trinta dias para resposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97362 Nr: 7036-84.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 
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OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a anuência do MP, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo contido nos autos (ref. 48), fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO PARCIALMENTE O MÉRITO da ação, com 

relação aos pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, 

guarda e alimentos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, c.c 356, 

incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

O feito prosseguirá com relação ao pedido de partilha de bens.

Aguarde-se em Cartório o decurso do prazo para apresentação de defesa 

da parte ré.

Contestada a ação, intime-se a parte autora para impugnação.

Após, com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do 

Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97548 Nr: 7129-47.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA PENÁPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GLOBO LTDA, AILTON 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDENIR PIGAO MICHEIAS 

ALVES - OAB:97311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA NUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:23506/O

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98007 Nr: 7392-79.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MENDONÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 152.862.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/Mediação para o 

dia 16/04/2018, às 07h30min (Horário de Mato Grosso).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 27/02/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69097 Nr: 404-13.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIR DA ROSA, DINAMAR DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20354-b-B/MT

 Vistos.

D e i x o  d e  r e a l i z a r  b u s c a s  n o  s i s t e m a 

RENAJUD/INFOJUD/BACENJUD/INFOSEG, pois o(a) exequente não 

demonstrou ter exaurido seus meios de localização de bens da parte 

executada.

Não compete ao juiz da causa diligenciar sobre a existência ou não de 

bens penhoráveis do devedor e onde estão localizados.

Importante salientar que tal diligência, em regra, compete à(ao) exequente, 

somente sendo transferido ao Judiciário tal providência quando 

demonstrado pela parte o esgotamento de seus meios de busca, sob pena 

de exonerar o juízo com providências que competem às partes.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de folha retro e determino a intimação 

da parte exequente para requerer o que lhe for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93586 Nr: 4607-47.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CANARANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS, 

CESAR AUGUSTO DE CAMPOS, ANTONIO EDU MARTINS PINTO, 

ALPALICE MARIA MARTINS PINTO, ROSAINE CARMEN MARTINS PINTO, 

RAULINDO SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA CAPPELLARO - 

OAB:20.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Vistos.

Ref. 11: considerando-se que o acordo entabulado entre as partes 

ostenta, prima facie, vício de consentimento, indefiro a pretensão exposta 

quanto a sua rescisão unilateral.

Regulares as cláusulas do ajuste acostado ao feito, homologo-o para que 

produza seus regulares efeitos.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme acordado.

 Após observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69399 Nr: 528-93.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINO DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsados os autos, constato que a parte executada já havia sido 

intimada para, querendo, opor embargos ou impugnar a execução, 

contudo, concordou com os cálculos apresentados (ref. 54), motivo pelo 

qual foi proferida decisão homologando-os e determinando a expedição de 

RPV (ref. 57).

Assim, a manifestação de ref. 59 encontra-se preclusa, motivo pelo qual 

DEIXO de analisá-la.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 771 de 1163



Em verdade, a parte executada concordou com os cálculos apresentados 

pela exequente, impugnando, tão somente, a multa cobrada.

Diversamente do quanto sustentado em impugnação, não há pedido de 

pagamento de multa, inexistindo excesso de execução por tal fato.

DEIXO de condenar a parte executada em litigância de má-fé, visto 

entender que a impugnação de ref. 59 tratou-se de mero equívoco da 

autarquia, não configurando hipótese de resistência injustificada ao 

andamento do processo ou as demais hipóteses previstas no art. 80 do 

Código de Processo Civil.

No mais, cumpra-se a decisão de ref. 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86053 Nr: 181-89.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON P DA SILVA E CIA LTDA ME, IVETE 

PEREIRA, JAKSON PAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o decurso do prazo para as partes impugnarem a avaliação 

e penhora efetuadas em ref. 26, bem como o decurso do prazo para 

apresentação de embargos à execução.

Defiro o pedido de penhora “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada a requerer o 

que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85391 Nr: 4693-52.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o decurso do prazo para as partes impugnarem a avaliação 

e penhora efetuadas em ref. 26, bem como o decurso do prazo para 

apresentação de embargos à execução.

Defiro o pedido de penhora “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada a requerer o 

que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, tornem conclusos para apreciação do pedido de adjudicação e 

demais providências.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73721 Nr: 2256-72.2015.811.0012

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA BARBOSA DA SILVA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANIA MEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOANA BARBOSA DA SILVA MEIRA, 

Cpf: 32584792168, Rg: 437.054, Filiação: Josefa B. da Silva e Eduardo R. 

da Silva, data de nascimento: 07/12/1962, brasileiro(a), natural de 

Itaberaí-GO, casado(a), do lar, Telefone 6696319314 e atualmente em local 

incerto e não sabido GEOVANIA MEIRA DA SILVA, Cpf: 00212340190, Rg: 

1626691-9, Filiação: Joana Barbosa da Silva Meira e Vicente Barbosa 

Meira, data de nascimento: 09/08/1984, natural de Nova Xavantina-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, satisfeitas às exigências legais pertinentes 

a espécie e provada a incapacidade absoluta da requerida, em 

consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido contido 

na inicial, para o fim de decretar a interdição de GEOVANIA MEIRA DA 

SILVA, qualificada nos autos, declarando-a absolutamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil. Nomeio-lhe curadora sua 

genitora, a autora, senhora JOANA BARBOSA DA SILVA MIERA, 

qualificada no feito, que deverá prestar compromisso definitivo no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.187 do Código de Processo 

Civil, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, 

imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao interdito, sem 

autorização judicial. Se o caso, os valores recebidos do INSS deverão ser 

aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e bem-estar do 

interdito.Registre-se a presente sentença no Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Naturais desta Comarca e publique-a na imprensa local, se tiver, 

e na oficial (Diário Eletrônico da Justiça), por 03 vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias entre uma e outra publicação, constando do edital o nome 

do(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a causa da interdição e os limites da 

curatela.Sem custas ou honorários, em decorrência dos benefícios de 

gratuidade e elementares do procedimento.Concedo o prazo de 15 dias 

para juntada de substabelecimento. P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 15 de janeiro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37799 Nr: 1358-98.2011.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPARINA PEREIRA, AGROPECUÁRIA 

VANGUARDA NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LONO ALVES DE MIRANDA - 

OAB:GO/ 10042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINO ALVES DE MIRANDA - 

OAB:10042/GO

 Vistos.

Fls. 348/350: o Ministério Público já se manifestou contrário à pretensão do 

réu. No sentido de ser extinto o presente feito em razão da insignificância 

do dano ambiental (fls. 332/333).

Por oportuno, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento da ação e 

citação da ré Gasparina.

Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 348/350, diante da discordância 

ministerial.

Defiro o pedido de fl. 346 e determino a expedição de carta precatória 

para citação da ré Gasparina, a ser cumprida no endereço declinado em 

petição.

Em tempo, intime-se a ré Agropecuária Vanguarda Norte S.A e o Ministério 

Público para manifestar eventual interesse na composição amigável do 
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litigio.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação.

Caso ambas as partes concordem, remetam-se os autos ao CEJUSC para 

realização de audiência de conciliação.

 Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98829 Nr: 7857-88.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NAYRONI LEIGH ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE FERRARI, NAYRON GABRIEL LEIGH 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98829 Nr: 7857-88.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NAYRONI LEIGH ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE FERRARI, NAYRON GABRIEL LEIGH 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para efetuar o pagamento do preparo para distribuição 

da carta precatória de,citação expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77760 Nr: 804-90.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA XAVANTINA-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY FRAGUAS JUNIOR, GABRIEL PITON, 

RODINEY ALEXANDRO TIETÊ BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, as formas de resolução 

consensual de conflitos ganharam tratamento especial e significativo no 

âmbito jurídico.

Referido códex incentiva os operadores do Direito a buscarem os meios 

alternativos de solução de conflitos, conforme dispõe os artigos 3º, § 3º; 

165; 334; 359, dentre outros.

É de conhecimento público e notório que, diante da grande quantidade de 

demanda e acúmulo de processos judiciais, o Estado passou a possuir 

dificuldades na resolução dos conflitos de forma célere, demonstrando 

que a tutela jurisdicional perdeu a qualidade e a rapidez.

Diante de tal quadro caótico, surge a utilização dos métodos alternativos 

para a resolução do conflito, com estudo focado na mediação e 

conciliação. Esses métodos vêm para auxiliar o Poder Judiciário na 

prestação de serviços, resolvendo de forma eficaz, rápida e satisfatória a 

pretensão das partes na busca de seus direitos.

Ademais, as vantagens proporcionadas pela conciliação e mediação 

ultrapassam as barreiras das desvantagens, as quais se podem elencar 

diversos pontos positivos, quais sejam:

a) Simplifica a solução dos conflitos por meio de procedimentos com 

aproximação das partes;

b) Estimula a cultura do diálogo, da construção de soluções pelas próprias 

partes envolvidas e da paz social;

c) Promove o empoderamento dos participantes do processo;

d) Favorece a criatividade na solução do conflito;

e) Reduz o número de processos no Poder Judiciário e aumenta a sua 

agilidade;

f) Garante eficiência ao aparato judiciário;

g) Recupera faixas contenciosas, as pequenas causas.

Diante de todo o exposto e tendo em vista a instalação do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, bem como analisando 

o objeto dos presentes autos, nos termos do art. 3º, § 2º e 3º, do Código 

de Processo Civil, determino a remessa do presente feito ao CEJUSC, a fim 

de convidar às partes e seus advogados a se fazerem presentes na 

Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pelo Gestor do Centro.

Proceda-se a Gestora o necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação.

Após, em caso de composição amigável das partes, conclusos para 

homologação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 6799 Nr: 861-02.2002.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS GARÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WMARLEY LOPES FRANCO - 

OAB:3353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:6842/MT

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fl. Retro, intime-se a parte exequente para 

manifestar sobre eventual prescrição intercorrente ocorrida no presente 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100518 Nr: 777-39.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERILDA BORBA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da 

hipossuficiência financeira de quem a requer.

A Constituição Federal, no inciso LXXIV do artigo 5º, dispõe que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos.

Assim, intime-se a parte autora para, em 15 dias, juntar aos autos 

documentos hábeis a provar sua alegada incapacidade de arcar com o 

pagamento das custas e taxas processuais, servindo para tanto, por 

exemplo: as cópias de suas últimas declarações de imposto de renda, 

certidões negativas de propriedade de bem imóvel, holerites, extratos 

atualizados de contas bancárias de sua titularidade, contas de consumo 

habitual do lar, etc.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 2249 Nr: 1904-37.2003.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO AMÂNCIO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SODRÉ DANTAS - 

OAB:82985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ascim Calil - OAB:1970/GO

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fl. Retro, intime-se a parte exequente para 

manifestar sobre eventual prescrição intercorrente ocorrida no presente 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63731 Nr: 2462-57.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-MT-A

 Vistos.

Fls. 117/292: intime-se a parte autora para manifestação em 05 (cinco) 

dias.

Nada sendo requerido e satisfeita a tutela jurisdicional, arquivem-se os 

autos com as baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66190 Nr: 1391-83.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIANIANO RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento no art. 1.023, §2º do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte embargada para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre o teor dos embargos de declaração opostos às fl. 89/93.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30856 Nr: 1353-47.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D-DDPABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT4635, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63535 Nr: 2243-44.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:25292/GO, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeçam-se os alvarás conforme anteriormente determinado, devendo a 

parte autora informar, caso ainda não tenha feito, as contas que serão 

efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61574 Nr: 52-26.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL NOVA BRASÍLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36125 Nr: 2198-45.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL-DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI DANIELLI ZILMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça às fl. 66, requerendo o que for de direito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68359 Nr: 20-50.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS FERREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que informe nos autos os dados bancários 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100127 Nr: 550-49.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCH, MACHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para emendar a inicial no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de colacionar aos autos documento indispensável à propositura 

da ação, quais sejam os documentos pessoais das partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64224 Nr: 2967-48.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KOM, VPODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em estrita observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, abra-se 

vista dos autos à parte autora, a fim de se manifestar sobre eventual 

incompetência deste juízo, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63048 Nr: 1741-08.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONIFACIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls. 107/109: intime-se a parte exequente para manifestação em 10 (dez) 

dias.

Deverá juntar aos autos planilha atualizada de débito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62230 Nr: 799-73.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o médico nomeado para atuar como perito para esclarecer as 

divergências contidas nos dois laudos confeccionados nestes autos (fls. 

71/72 e 92/96), ora informando que a pericianda não apresenta lesão que 

a impossibilite de trabalhar, ora informando que sim.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para esclarecimentos, sob pena de 

responsabilidade.

Após, intimem-se as partes e tornem conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30271 Nr: 762-85.2009.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIDAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIDIO MATA DE LIMA, APARECIDA 

CONCEIÇÃO COLOMBO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 255 e determino que seja realizada a penhora 

do imóvel indicado pela parte exequente.

Lavre-se o necessário termo de penhora, nos termos do art. 838, do 

Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se a certidão de inteiro teor para averbação no 

Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 799, inc. IX, do CPC.

Por último, intime-se o executado da penhora realizada.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20478 Nr: 2494-09.2006.811.0012

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PIRANI, MARIA HELENA BRANQUINHO PIRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMAR PINHEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS MACHADO DA SILVEIRA - 

OAB:5752, Edson Azolini - OAB:3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:5752/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 183 e determino que seja realizada a penhora 

do imóvel indicado pela parte exequente.

Lavre-se o necessário termo de penhora, nos termos do art. 838, do 

Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se a certidão de inteiro teor para averbação no 

Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 799, inc. IX, do CPC.

Por último, intime-se o executado da penhora realizada.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 84993 Nr: 4485-68.2016.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRENE PEDZA ERE DUMHIWÊ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEYLA TSINHOTSE’EWATI’Õ, OCLECÍDIO 

PEDRO TSEREDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 91433 Nr: 3443-47.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANTONIA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE SOUZA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 84748 Nr: 4318-51.2016.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANANDA FLOR FERNANDES BOECHAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 775 de 1163



 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37260 Nr: 819-35.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITELMAR LUIZ POSTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A-MT, VINICIUS BARNES - OAB:56.242 /RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se em cartório o prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da 

parte interessada.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, intime-se, pessoalmente a via 

DJe, a parte autora para impulsionar o feito, requerendo o que for de 

direito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74 Nr: 1972-84.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SAADALLAH SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/MT, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 intime-se o executado da penhora realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37706 Nr: 1265-38.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ SOMMER, ROGÉRIO CESAR 

TOLOTTI, VERA NOETZOLD SOMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SALES VIEIRA - OAB:, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37771 Nr: 1330-33.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ SOMMER, ROGÉRIO CESAR 

TOLOTTI, DEOLINDO TOLOTTI, ANTONIA SALETE SIGNOR TOLOTTI, 

CLEMIR DOMINGOS TOLOTTI, LEONILSE RITA TOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para informar e 

comprovar o cumprimento do acordo formulado, em 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37727 Nr: 1286-14.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ SOMMER, ROGÉRIO CESAR 

TOLOTTI, IVANOR MANTELLI, SONIA TERESA DE ALMEIDA MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22449 Nr: 923-66.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PROCOPIO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A, NEMIAS BATISTA PEREIRA - OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:, WLÁDIA C. DE MARACABA CALHEIROS DE LIMA - OAB:

 Vistos.

Expeçam-se os alvarás conforme anteriormente determinado, devendo a 

parte autora informar, caso ainda não tenha feito, as contas que serão 

efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática do ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60283 Nr: 1357-79.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANISIA LAURINDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 17910 Nr: 508-20.2006.811.0012

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls. 86/87: intime-se o exequente para manifestação em 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 19296 Nr: 1600-33.2006.811.0012

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARI ANGELA ALVES LEMOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR JOSÉ BATISTA 

PINHEIRO - OAB:OAB.SP n°77.475, LUCAS ALVES LEMOS SILVA - 

OAB:360328-SP

 Vistos.

Proceda-se a atualização dos advogados constituídos pelo exequente.

Após, intime-se o exequente, via DJe e pessoalmente, para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22068 Nr: 553-87.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANGELINA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos.

Expeçam-se os alvarás conforme anteriormente determinado, devendo a 

parte autora informar, caso ainda não tenha feito, as contas que serão 

efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática do ato.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26877 Nr: 1322-61.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO NOVA XAVANTINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566-MT, PATRIK ALVES COSTA - OAB:7.993-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SIQUEIRA DE REZENDE 

- OAB:

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60972 Nr: 2040-19.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CORCINA TAVARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeçam-se os alvarás conforme anteriormente determinado, devendo a 

parte autora informar, caso ainda não tenha feito, as contas que serão 

efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26667 Nr: 1108-70.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IZOLINA CONCEIÇÃO NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, JARBAS FERNANDES VIEIRA - OAB:5008/MT, KATIA 

ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR JESUS 

BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT, ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS - 

OAB:3.833-A

 Vistos.

Fl. 113: Defiro o pedido.

Expeçam-se os alvarás conforme anteriormente determinado, devendo a 

parte autora informar, caso ainda não tenha feito, as contas que serão 

efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática do ato.

Fl. 115: indefiro o pedido, uma vez que o precatório já foi expedido à fl. 

110.

Aguarde-se em Cartório até o pagamento do Precatório.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60289 Nr: 1363-86.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVOLNEI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 18861 Nr: 1176-88.2006.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMIRA MARIA EUGENIA, OMERO LUIZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP, NEMIAS 

BATISTA PEREIRA - OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO EDUARDO VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8438/MT

 Vistos.

Fl. 168: Defiro o pedido.

Expeçam-se os alvarás conforme anteriormente determinado, devendo a 

parte autora informar, caso ainda não tenha feito, as contas que serão 

efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática do ato.

Fl. 170: indefiro o pedido, uma vez que o precatório já foi expedido à fl. 
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165.

Aguarde-se em Cartório até o pagamento do Precatório.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75318 Nr: 3021-43.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA BORGES DE SÁ - 

OAB:45.527/GO

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta, tendo em vista 

que esta magistrada encontra-se de atestado médico na presente data, 

REDESIGNO a solenidade retro para o dia 05 de março de 2018, às 15h20 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se os que deverão comparecer à solenidade.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, com urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27984 Nr: 2425-06.2008.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDES MAGALHÃES DE OLIVEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos.

Fl. 165: Defiro o pedido.

Expeçam-se os alvarás conforme anteriormente determinado, devendo a 

parte autora informar, caso ainda não tenha feito, as contas que serão 

efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática do ato.

Fl. 167: indefiro o pedido, uma vez que o precatório já foi expedido à fl. 

162.

Aguarde-se em Cartório até o pagamento do Precatório.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62947 Nr: 1630-24.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI NAZARETH BECHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES JOSÉ BERTUOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente e via DJe, para dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100632 Nr: 827-65.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da 

hipossuficiência financeira de quem a requer.

A Constituição Federal, no inciso LXXIV do artigo 5º, dispõe que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos.

Assim, intime-se a parte autora para, em 15 dias, juntar aos autos 

documentos hábeis a provar sua alegada incapacidade de arcar com o 

pagamento das custas e taxas processuais, servindo para tanto, por 

exemplo: as cópias de suas últimas declarações de imposto de renda, 

certidões negativas de propriedade de bem imóvel, holerites, extratos 

atualizados de contas bancárias de sua titularidade, contas de consumo 

habitual do lar, etc.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 81324 Nr: 2379-36.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MONÇAO 

OLIVEIRA - OAB:9030/O

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Cristina 

Maria Silva Teixeira, maior e capaz, em face de Autamiro Frederico 

Teixeira, ambos qualificados.

Pretende a parte exequente o cumprimento de sentença proferida pelo 

juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos código 

68293, que homologou acordo feito entre as partes.

A inicial veio instruída com documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em se tratando de execução de sentença, o juízo competente para prática 

dos atos executórios é aquele que proferiu o julgado, nos termos do art. 

516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Analisados os autos, verifico que a decisão proferida pelo Juízo da 1° 

Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, a qual declinou sua 

competência, fora equivocada, uma vez que em consulta ao Sistema 

Apolo e a sentença proferida às fls. 06/07, observa-se que o juízo 

competente para julgar a presente demanda é o juízo da 1° Vara, sendo 

assim, a remessa dos autos àquele juízo é medida que se impõe.

Ante o exposto, demonstrada a competência absoluta, portanto, 

improrrogável, declino-a e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com as homenagens de estilo

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72229 Nr: 1603-70.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IGAN, NGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a intimação da parte exequente para juntar aos autos a planilha 

atualizada do cálculo de débito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65435 Nr: 822-82.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA BENVENUTA MICOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63222 Nr: 1927-31.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSALVA FERNANDES BOECHAT DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito a ordem e revogo o despacho de fl. 132, bem como todos 

os andamentos processuais ocorridos após mencionado despacho.

Após detida análise dos autos, verifico que o feito já foi julgado, 

encontrando-se na fase executiva (fls. 87/90, 110 e 119).

Desta forma, intime-se a parte autora para informar se o beneficio já foi 

implantado e cumprir o quanto determinado à fl. 120, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em tempo, certifique o cartório o trânsito em julgado da sentença proferida.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35470 Nr: 1543-73.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeçam-se os alvarás conforme anteriormente determinado, devendo a 

parte autora informar, caso ainda não tenha feito, as contas que serão 

efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97640 Nr: 7175-36.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM BARROS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 151.751.

 Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/Mediação para o 

dia 02/05/2018, às 07h30min (Horário de Mato Grosso).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 21/02/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-66.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA NAVES DE SOUZA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNÉIA GONÇALVES DA SILVA (REQUERIDO)

NAIARA GONÇALVES BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000065-66.2017.8.11.0012 REQUERENTE: VANDERLEIA 

NAVES DE SOUZA CAMARGO REQUERIDO: NAIARA GONÇALVES 

BATISTA, SIDNÉIA GONÇALVES DA SILVA Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 

4º, da Lei 9099/1995. VII – ID 11595042: intime-se a parte exequente para 

manifestar possibilidade de designação de nova audiência conciliatória, 

autorizando-se, desde já, o agendamento da referida solenidade, caso 

haja anuência da exequente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Xavantina/MT, 26/02/2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010415-28.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA DA CONCEICAO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 11838316), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 11838316, no valor de R$=9.115,76= (nove mil cento e 

quinze reais e setenta e seis centavos), devidamente atualizado até o dia 

16/02/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 1 de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 779 de 1163



março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000109-85.2017.8.11.0012 REQUERENTE: MARIA JOSE SILVA 

DE ABREU REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Número do Processo: 

8010326-05.2016.811.0012 SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento da lide. 

Trata-se de processo visando a exclusão do nome da autora do cadastro 

de inadimplentes e condenação em indenização por danos morais. Em 

síntese alega a parte autora residir em Nova Xavantina há 30 anos, sendo 

que, ao tentar realizar uma compra à prazo, teve seu pedido negado 

devido a uma restrição em seu nome junto ao SERASA. Em consulta, 

verificou que o débito que originou a restrição se deu junto à reclamada, 

no valor de R$ 207,28, mas alega não possuir vínculo jurídico com tal 

pessoa jurídica. Foi deferida a liminar pleiteada, determinando à requerida 

a exclusão do nome da autora do SERASA e SPC. Em contestação, a 

requerida sustenta ser devida a inclusão do nome da autora no rol de 

devedores, uma vez que há débitos pendentes desta junto à empresa 

requerida. Por tratar-se de clássica relação de consumo e haver 

verossimilhança nas alegações da parte autora, OPINO pela inversão do 

ônus da prova, autorizado pelo CDC. A negativação dos dados da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito restou comprovada pela juntada 

de consulta ao SPC Brasil. Destarte, conquanto a requerida tenha alegado 

ser devido o débito, não trouxe aos autos o contrato devidamente 

assinado, nem outros elementos de prova háveis a demonstrar a suposta 

contratação, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na 

inicial. Assim, o apontamento dos dados da parte requerente nos órgãos 

de proteção constitui falha na prestação do serviço e enseja 

responsabilização civil objetiva à empresa. Insta ressaltar que a 

responsabilidade de referida requerida como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou haja culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I 

e II, do art. 14, do CDC). A prova em relação a tais hipóteses é do 

prestador do serviço. Não havendo este se desincumbido do ônus que lhe 

competia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à requerente. 

Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, estabelecem que: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

A requerida agiu, portanto, de forma ilícita, violando patrimônio moral da 

requerente, causando-lhe lesão à honra e reputação. Trata-se de dano in 

re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual 

se presume, conforme as regras de experiência comum. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: CONSUMIDOR. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO 

CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU 

MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que não 

acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) Isto posto, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DA 

LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA E PELO JULGAMENTO DE 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para DECLARAR inexistentes as 

dívidas objeto da presente demanda e CONDENAR a requerida a proceder 

à baixa das negativações a elas correspondentes. Sugiro a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. 

Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-85.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 780 de 1163



Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 1000109-85.2017.8.11.0012 REQUERENTE: 

MARIA JOSE SILVA DE ABREU REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. C 

E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos 

nos seguintes termos: Tendo em vista que a parte promovida ainda não foi 

intimada da sentença constante do Id. 11295229, fica prejudicado o pedido 

de execução de sentença (Id. 11975252). Remeto os autos ao setor de 

cumprimento visando a expedição de intimação de sentença para a parte 

promovida. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 1 de 

março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-47.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010222-47.2015.8.11.0012 REQUERENTE: GISLENE ALMEIDA 

DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. Da Revelia. A Reclamada, apesar de ter apresentado defesa (Id 

7930890), devidamente intimada, deixou de comparecer na audiência de 

conciliação (Id 7930906), razão pela qual, nos termos do art. 344 do Novo 

Código de Processo Civil reconheço a revelia. A presunção de veracidade 

decorrente da revelia é relativa, de forma que o juízo não estará 

obrigatoriamente vinculado a ela. Para que os fatos alegados na inicial 

sejam tidos como verdadeiros, eles devem ser corroborados com outras 

provas. Mérito. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débitos legítimos a ponto de justificar duas restrições, sendo cada 

restrição no importe de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), 

com vencimento 12/09/2013 e 12/10/2013, ambos inclusos nos órgãos de 

restrição em 04/01/2014. A parte reclamada REVEL, por sua vez, em 

contestação, afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, 

por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de 

prova, não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente o contrato entre as partes. Não foi juntado nenhum contrato 

assinado pela parte reclamante. Há, neste caso, ato ilícito ensejador da 

obrigação de indenizar. Não é demais lembrar que neste conflito de 

interesses figura, de um lado, uma renomada empresa, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e de outro o particular, que se 

encontra na categoria de consumidor. Assim, neste particular, não tendo a 

reclamante, segundo de modo verossímil afirma, contraído a obrigação de 

pagamento, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus da reclamada a comprovação de que o reclamante 

participou da transação comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, 

daquele que alega, prova de fato negativo: São direitos do consumidor: VIII 

- A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências. Assim, inexistindo prova da regularidade do 

débito, há ato ilícito configurado. O art. 14 do Código de defesa do 

Consumidor dispõe, in verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o 

sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do 

prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se 

exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Os danos que 

incidem sobre a vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de 

demonstração, de maneira que, por evidente, não há que se exigir da 

reclamante prova “manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além 

do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. 

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - declarar 

inexigíveis os débitos mencionados na inicial; - determinar a Reclamada 

que, em 10 dias, retire o nome da reclamante do rol de inadimplentes 

relativamente aos débitos do presente feito; - condenar a Reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 8010222-47.2015.8.11.0012 REQUERENTE: 

GISLENE ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. C E R T I D 

Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Tendo em vista que a parte promovida ainda não foi 

intimada da sentença constante do Id. 11757249, fica prejudicado o pedido 

de execução de sentença (Id. 11968208). Remeto os autos ao setor de 

cumprimento visando a expedição de intimação de sentença para a parte 

promovida. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 1 de 

março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-78.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000103-78.2017.8.11.0012 REQUERENTE: BERXOLINA MARIA 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Trata-se de 

uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA proposta pela reclamante 

em desfavor da reclamada, sob o fundamento de que é aposentada pelo 

INSS e que em 11/10/2016 apenas contratou com o reclamado, empréstimo 

consignado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago em 48 

parcelas de R$ 183,78 (cento e oitenta e três reais e setenta e oito 

centavos). Afirma que, em 13 de agosto de 2017, foi surpreendida por um 

desconto não autorizado em sua conta bancária junto ao requerido, 

proveniente de Seguro de Vida, no valor de R$ 88,82 (oitenta e oito reais e 

oitenta e dois centavos), realizado através de debito automático. E que tal 

desconto vem ocorrendo desde o mês de maio de 2017. Em contestação, 

a reclamada afirma que os serviços foram contratados, que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos materiais e morais. Apresentou 

contrato, demonstrando a existência de relação contratual que motivou os 

lançamentos na conta corrente em nome do reclamante. Pois bem. A 

reclamada apresentou o mesmo contrato (Id 10305100) que a parte autora 

apresentou (Id 9431562) - Cédula de Empréstimo Bancário – Empréstimo 

Pessoal. No referido contrato, especificamente na pg. 5/5, consta: o valor 

total do empréstimo R$ 5.166,28; o valor mensal a ser descontado no 

beneficio previdenciário R$ 183,78; 48 o número de prestações; a soma 

total a pagar R$ 8.821,44, e ainda: “Desde que a operação de empréstimo 

seja averbada pelo INSS, o aposentado ou Pensionista que tenha até 80 

anos de idade e se encontre em perfeitas condições de saúde na data da 

realização do empréstimo, adere, sem custo para si, ao Seguro 

Prestamista – Processo Susep nº 15414.003034/2006-65, custeado 

integralmente pelo Banco Bradesco S.A, que em caso de sua morte, 

liquidará o saldo devedor do empréstimo”. Pelo que se vê dos autos, a 

requerente nasceu em 27/08/1957 (Id 9431675), o contrato foi celebrado 

em 11/10/2016, consequentemente na época dos fatos tinha 59 anos de 

idade, que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados pela parte 

reclamada. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos serviços, como por exemplo, cópia do 

contrato objeto da presente demanda, contendo a assinatura da 

Reclamante, nos termos do art. 373, II, do NCPC. Entretanto, assim não o 

fez. Com efeito, não há provas nos autos de que a parte Reclamante 

tenha firmado o referido contrato. Nesse sentido, a declaração de 

inexistência da relação jurídica, no que tange contratação de BRADESCO 

VIDA PREV-SEG. VIDA. A responsabilidade civil do causador do dano 

opera-se estando presentes a culpa, o dano e o nexo de causalidade 

ensejando, pois, sua necessária reparação, como ocorre no presente 

caso, pois não restam dúvidas de que os descontos realizados na folha 

de pagamento da Reclamante foram indevidos, o que certamente causou 

inúmeros transtornos além, de desequilibro financeiro, ante a apropriação 

indevida de valores. No que tange aos danos materiais, entendo devida a 

devolução em dobro do valor descontado indevidamente, conforme 

preconiza o art. 42, parágrafo único do CDC, conforme comprovação 

através dos extratos julho/2017 e agosto/2017 (Id 9431635) e 

manifestação de descumprimento de tutela deferida dos meses de 

setembro e outubro/2017 (Id 9850050 e Id 10270144), em sendo cada 

parcela descontada o valor de R$ 88,82 (oitenta e oito reais e oitenta e 

centavos), em dobro, perfaz o total de R$ 710,56 (setecentos e dez reais 

e cinquenta e seis centavos). Por fim, os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do 

NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica (BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA) entre 

as partes, objeto da presente demanda, e RATIFICAR os efeitos 

concedidos em tutela (Id 9570030), para que cessem em definitivo os 

descontos na folha de pagamento da parte autora; c) CONDENAR a parte 

reclamada, a título de danos materiais, perfazendo o valor de R$ 710,56 

(setecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), referente aos 

descontos indevidos, acrescidos de juros de 1%, a partir do desembolso, 

e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data; d) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 a título de indenização 

por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento 

danoso (Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação 

em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença a M.Mª Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-78.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BERXOLINA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000103-78.2017.8.11.0012 REQUERENTE: BERXOLINA MARIA 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Trata-se de 

uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA proposta pela reclamante 

em desfavor da reclamada, sob o fundamento de que é aposentada pelo 

INSS e que em 11/10/2016 apenas contratou com o reclamado, empréstimo 

consignado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago em 48 

parcelas de R$ 183,78 (cento e oitenta e três reais e setenta e oito 

centavos). Afirma que, em 13 de agosto de 2017, foi surpreendida por um 

desconto não autorizado em sua conta bancária junto ao requerido, 

proveniente de Seguro de Vida, no valor de R$ 88,82 (oitenta e oito reais e 

oitenta e dois centavos), realizado através de debito automático. E que tal 

desconto vem ocorrendo desde o mês de maio de 2017. Em contestação, 

a reclamada afirma que os serviços foram contratados, que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos materiais e morais. Apresentou 

contrato, demonstrando a existência de relação contratual que motivou os 

lançamentos na conta corrente em nome do reclamante. Pois bem. A 

reclamada apresentou o mesmo contrato (Id 10305100) que a parte autora 

apresentou (Id 9431562) - Cédula de Empréstimo Bancário – Empréstimo 

Pessoal. No referido contrato, especificamente na pg. 5/5, consta: o valor 

total do empréstimo R$ 5.166,28; o valor mensal a ser descontado no 

beneficio previdenciário R$ 183,78; 48 o número de prestações; a soma 

total a pagar R$ 8.821,44, e ainda: “Desde que a operação de empréstimo 

seja averbada pelo INSS, o aposentado ou Pensionista que tenha até 80 

anos de idade e se encontre em perfeitas condições de saúde na data da 

realização do empréstimo, adere, sem custo para si, ao Seguro 

Prestamista – Processo Susep nº 15414.003034/2006-65, custeado 

integralmente pelo Banco Bradesco S.A, que em caso de sua morte, 
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liquidará o saldo devedor do empréstimo”. Pelo que se vê dos autos, a 

requerente nasceu em 27/08/1957 (Id 9431675), o contrato foi celebrado 

em 11/10/2016, consequentemente na época dos fatos tinha 59 anos de 

idade, que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados pela parte 

reclamada. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos serviços, como por exemplo, cópia do 

contrato objeto da presente demanda, contendo a assinatura da 

Reclamante, nos termos do art. 373, II, do NCPC. Entretanto, assim não o 

fez. Com efeito, não há provas nos autos de que a parte Reclamante 

tenha firmado o referido contrato. Nesse sentido, a declaração de 

inexistência da relação jurídica, no que tange contratação de BRADESCO 

VIDA PREV-SEG. VIDA. A responsabilidade civil do causador do dano 

opera-se estando presentes a culpa, o dano e o nexo de causalidade 

ensejando, pois, sua necessária reparação, como ocorre no presente 

caso, pois não restam dúvidas de que os descontos realizados na folha 

de pagamento da Reclamante foram indevidos, o que certamente causou 

inúmeros transtornos além, de desequilibro financeiro, ante a apropriação 

indevida de valores. No que tange aos danos materiais, entendo devida a 

devolução em dobro do valor descontado indevidamente, conforme 

preconiza o art. 42, parágrafo único do CDC, conforme comprovação 

através dos extratos julho/2017 e agosto/2017 (Id 9431635) e 

manifestação de descumprimento de tutela deferida dos meses de 

setembro e outubro/2017 (Id 9850050 e Id 10270144), em sendo cada 

parcela descontada o valor de R$ 88,82 (oitenta e oito reais e oitenta e 

centavos), em dobro, perfaz o total de R$ 710,56 (setecentos e dez reais 

e cinquenta e seis centavos). Por fim, os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do 

NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica (BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA) entre 

as partes, objeto da presente demanda, e RATIFICAR os efeitos 

concedidos em tutela (Id 9570030), para que cessem em definitivo os 

descontos na folha de pagamento da parte autora; c) CONDENAR a parte 

reclamada, a título de danos materiais, perfazendo o valor de R$ 710,56 

(setecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), referente aos 

descontos indevidos, acrescidos de juros de 1%, a partir do desembolso, 

e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data; d) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 a título de indenização 

por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento 

danoso (Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação 

em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença a M.Mª Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-42.2018.8.11.0012
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000032-42.2018.8.11.0012 REQUERENTE: DANUZA PRISYLA DE SOUSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de Reclamação Cível, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por DANUZA PRISYLA DE SOUSA LIMA, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com o fito 

de compelir a parte Reclamada a transferir a titularidade da UC matriculada 

sob o n. 6/563246-8, bem como restabelecer a prestação dos serviços de 

energia elétrica junto à UC, haja vista que a suspensão decorre de débitos 

de titularidade de terceiro consumidor, além de discutir matéria acerca dos 

danos morais experimentados de forma injusta. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao pedido 

liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. 

Enquanto a tutela de urgência procura afastar o periculum in mora, 

evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de 

evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela parte e que 

possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas inequívocas de 

verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, analisando 

minuciosamente os autos, a priori, concluo que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, porquanto os documentos acostados 

aos autos dão conta que a parte Requerente é proprietária do imóvel onde 

está localizada a UC, bem como as faturas que se encontram em aberto 

não são de titularidade da reclamante, não subsistindo por ora, razões 

plausíveis para a reclamada sobrestar o fornecimento de energia elétrica 

na referida UC, por um débito que não é de responsabilidade da 

Reclamante. Entretanto, para o devido restabelecimento dos serviços 

prestados pela parte Reclamada, entendo necessária a transferência da 

titularidade da referida UC para a Reclamante. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — NEGATIVA DE 

TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE CONSUMIDORA E SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA — ILEGALIDADES — DÉBITOS 

PRETÉRITOS CONTRAÍDOS POR TERCEIRO — TARIFA DEVIDA — 

NATUREZA PESSOAL — MEIOS LEGÍTIMOS DE COBRANÇA — 

UTILIZAÇÃO — NECESSIDADE. Importa ilegalidade tanto a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica como a negativa de transferência de 

titularidade de unidade consumidora, em face da existência de dívidas 

pretéritas e contraídas por terceiro: a uma, porque a tarifa devida possui 

natureza pessoal, não se traduzindo em obrigação de caráter propter rem, 

já que não atrelada ao imóvel; a duas, porque não se mostra possível a 

interrupção do fornecimento energético, em razão da existência de débitos 

antigos, os quais devem ser cobrados mediante a utilização de meios 

legítimos de cobrança. Recurso não provido (TJMT - AgR 43973/2013, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 28/05/2013) Por 

outro lado, o periculum in mora evidencia-se pelo fato da suspensão do 

fornecimento de energia gerar não apenas abalo econômico, mas também 

moral, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis, 

notadamente por se tratar de um serviço de natureza indispensável para a 

vida contemporânea. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC e atenta aos 

documentos apresentados, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada e 

DETERMINO que a parte Reclamada TRANSFIRA a titularidade da Unidade 

Consumidora nº 6/563246-8 para o nome da autora, bem como 

RESTABELEÇA a prestação dos serviços de rede elétrica junto à referida 

UC, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob pena de multa em caso de 

descumprimento desta decisão. Designe a secretaria audiência de 

conciliação, conforme pauta do conciliador. Cite-se o (a) requerido (a) do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da presente decisão e da audiência 

a ser designada, com advertência de o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o (a) requerente, 

cientificando-o (a) de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, 

inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Xavantina/MT, 26/02/2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000040-19.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000040-19.2018.8.11.0012 REQUERENTE: LUCIANA FERRAZ 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Trata-se 

de ação declaratória c.c reparação de dano, com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Luciana Ferraz em face de Banco Losango S.A., 

todos qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao pedido liminar, a tutela 

provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a tutela 

de urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a 

resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de 

ser verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 

300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver 

elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depois de detida análise dos autos, observo 

haver restada comprovada a verossimilhança das alegações iniciais, 

conforme passo a expor. Pretende a parte autora a imediata exclusão de 

seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), por 

entender que a divida cobrada pela parte ré é indevida, alegando 

inexistência de relação jurídica entre as partes. Por se tratar de prova 

negativa, não possui o autor subsídios para provar o que não aconteceu, 

competindo à parte ré provar a solicitação dos serviços ou qualquer outro 

negócio que pudesse motivar a cobrança do contrato supostamente 

firmado. Desta forma, embora sem a comprovação de débito indevido, em 

um primeiro momento, conclui-se serem verossímeis as alegações iniciais, 

através dos documentos colacionados na preambular, que demonstram 

que a parte autora está sendo cobrada pela parte ré, e que, ainda, houve 

a inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na 

maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da liminar, pois fosse a tutela 

concebida tão-somente ao final o autor estaria sujeito a prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação. Ante o exposto, nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar formulado pela 

parte autora, para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito referente aos débitos que tenham origem na relação 

jurídica discutida nestes autos, até julgamento final da ação, conforme 

indicado na petição inicial, devendo ser expedido o mandado necessário 

para que a requerida venha a demonstrar o cumprimento desta decisão no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação. Fixo em caso de 

descumprimento multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite 

de 40 salários mínimos. Inverto o ônus da prova, nos moldes do art. 6º, 

inciso VIII, do CDC. Designe-se a secretaria audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador. Cite-se o (a) requerido (a) do inteiro teor 

do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de o não comparecimento implicará em confissão e revelia 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o (a) requerente, cientificando-o (a) 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Xavantina/MT, 26/02/2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010592-02.2010.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BELEM NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EROMAR BARBOSA BELEM OAB - MT0007003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IFC INTERNATIONAL FOOD COMPANY INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010592-02.2010.8.11.0012 EXEQUENTE: ANGELO BELEM 

NETO EXECUTADO: IFC INTERNATIONAL FOOD COMPANY INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9 .099/95.  DECIDO. Depreende-se dos autos de  n . 

8010578-18.2010.811.0012, em trâmite neste juizado, que a executada IFC 

INTERNACIONAL FOOD COMPANY IND. DE ALIMENTOS LTDA encontra-se 

em processo de falência (ID 7870740, 7870742 e 7870746), conforme 

processo n. 0039687-52.2008.8.26.0309, em trâmite na Comarca de 

Jundiaí/SP. Desta feita, tendo sido decretada a falência da Reclamada (ID 

7870705 dos autos de n. 8010578-18.2010.811.0012), tornando-a 

insolvente, é imperioso reconhecer que na forma do artigo 51, inciso IV, 

c/c artigo 8º, ambos da Lei 9099/95, não é possível o prosseguimento da 

presente execução segundo o rito dos Juizados Especiais, devendo o 

reclamante buscar a satisfação do seu crédito pela via própria. “Art. 8º 

Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil.” “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: IV - quando sobrevier 

qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;” Corroborando: 

“ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). “RECURSO 

INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMANDADO EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO, 

DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE Foi proferida sentença 

neste feito, condenando a parte demandada ao pagamento de R$ 2.500,00 

ao autor, a título de indenização por danos morais. O demandado recorreu, 

tendo sido improvido seu recurso. Após o trânsito em julgado, houve a 

intimação do devedor para pagamento no prazo de 15 dias, pelo que 

restou silente. Foi determinada a penhora on line de valores, que também 

foi negativa. Após, foi determinada expedição de carta precatória de 

penhora, avaliação, intimação e venda, nos moldes da Lei n. 11.232/2005. 

Da mesma forma, resultou negativa, com a informação de que a parte 

demandada encontrava-se em recuperação judicial. Sobreveio decisão 

determinando a extinção do presente processo de execução a teor do art. 

8º, combinado com o art. 51, incisos II e IV, ambos da Lei n. 9.099/95 e art. 

6º, § 3º da Lei n. 11.101/2005. A parte autora recorreu, alegando que seu 

crédito não está sujeito ao Juízo Universal da Recuperação Judicial, tendo 

em vista que foi constituído após o deferimento daquele pedido. 

Impossibilidade de tramitação da fase de cumprimento de sentença em 

sede do Juizado Especial Cível, consoante a regra do art. 8º, caput, da Lei 

n. 9.099/95, bem como do Enunciado 51 do FONAJE. Determinada a 

expedição da respectiva certidão de crédito, poderá o credor, querendo, 

buscar a satisfação de seu crédito pela via adequada. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO SENTENÇA MANTIDA (Recurso Cível Nº 

71004970828, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 16/07/2014) (TJ-RS, Data 

de Julgamento: 16/07/2014, Segunda Turma Recursal Cível). Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 51, IV da Lei 9.099/95 c/c artigo 598 do C.P.C. 

Determino a expedição de certidão de crédito em favor da parte 

reclamante. Decorrido o prazo legal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

P.I.C. Nova Xavantina/MT, 26 de fevereiro de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010578-18.2010.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE FRANCISCA DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IFC INTERNACIONAL FOOD COMPANY IND. DE ALIMENTOS LTDA. 
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(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010578-18.2010.8.11.0012 EXEQUENTE: SIRLENE FRANCISCA 

DA SILVA SOUZA EXECUTADO: IFC INTERNACIONAL FOOD COMPANY 

IND. DE ALIMENTOS LTDA. Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Depreende-se dos autos de n. 

8010578-18.2010.811.0012, em trâmite neste juizado, que a executada IFC 

INTERNACIONAL FOOD COMPANY IND. DE ALIMENTOS LTDA encontra-se 

em processo de falência (ID 7870740, 7870742 e 7870746), conforme 

processo n. 0039687-52.2008.8.26.0309, em trâmite na Comarca de 

Jundiaí/SP. Desta feita, tendo sido decretada a falência da Reclamada (ID 

7870705 dos autos de n. 8010578-18.2010.811.0012), tornando-a 

insolvente, é imperioso reconhecer que na forma do artigo 51, inciso IV, 

c/c artigo 8º, ambos da Lei 9099/95, não é possível o prosseguimento da 

presente execução segundo o rito dos Juizados Especiais, devendo o 

reclamante buscar a satisfação do seu crédito pela via própria. “Art. 8º 

Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil.” “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: IV - quando sobrevier 

qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;” Corroborando: 

“ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). “RECURSO 

INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMANDADO EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO, 

DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE Foi proferida sentença 

neste feito, condenando a parte demandada ao pagamento de R$ 2.500,00 

ao autor, a título de indenização por danos morais. O demandado recorreu, 

tendo sido improvido seu recurso. Após o trânsito em julgado, houve a 

intimação do devedor para pagamento no prazo de 15 dias, pelo que 

restou silente. Foi determinada a penhora on line de valores, que também 

foi negativa. Após, foi determinada expedição de carta precatória de 

penhora, avaliação, intimação e venda, nos moldes da Lei n. 11.232/2005. 

Da mesma forma, resultou negativa, com a informação de que a parte 

demandada encontrava-se em recuperação judicial. Sobreveio decisão 

determinando a extinção do presente processo de execução a teor do art. 

8º, combinado com o art. 51, incisos II e IV, ambos da Lei n. 9.099/95 e art. 

6º, § 3º da Lei n. 11.101/2005. A parte autora recorreu, alegando que seu 

crédito não está sujeito ao Juízo Universal da Recuperação Judicial, tendo 

em vista que foi constituído após o deferimento daquele pedido. 

Impossibilidade de tramitação da fase de cumprimento de sentença em 

sede do Juizado Especial Cível, consoante a regra do art. 8º, caput, da Lei 

n. 9.099/95, bem como do Enunciado 51 do FONAJE. Determinada a 

expedição da respectiva certidão de crédito, poderá o credor, querendo, 

buscar a satisfação de seu crédito pela via adequada. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO SENTENÇA MANTIDA (Recurso Cível Nº 

71004970828, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 16/07/2014) (TJ-RS, Data 

de Julgamento: 16/07/2014, Segunda Turma Recursal Cível). Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 51, IV da Lei 9.099/95 c/c artigo 598 do C.P.C. 

Determino a expedição de certidão de crédito em favor da parte 

reclamante. Decorrido o prazo legal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

P.I.C. Nova Xavantina/MT, 26 de fevereiro de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010127-80.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ANTONIO ZAMPERLINE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010127-80.2016.8.11.0012 EXEQUENTE: SAMUEL ANTONIO 

ZAMPERLINE EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Requerido o cumprimento de sentença, a parte 

executada efetuou depósito judicial (ID 11356356). A parte exequente 

concordou com os valores depositados e pugnou pela expedição de 

alvará. Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo de execução de sentença. Sem custas e honorários. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se alvará para levantamento 

da quantia penhorada e seus acréscimos legais, em favor da parte 

exequente, conforme solicitado em petição. O autorizado deverá possuir 

poderes para a prática do ato. Nada mais sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos. Nova Xavantina/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010415-28.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA DA CONCEICAO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010415-28.2016.8.11.0012 REQUERENTE: JULIANO PEREIRA 

DA CONCEICAO GONCALVES REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Inicialmente, OPINO pelo não acolhimento da preliminar de Coisa Julgada 

Material alegada em contestação. Conforme se verifica a presente ação 

tem como objeto a inscrição indevida do nome do autor no cadastro de 

sistema de proteção ao crédito, bem como a abusiva cobrança mesmo 

após o cancelamento do plano, diferentemente do objeto da ação com 

transito em julgado de código 0017369-02.2015.811.0001, onde tratava-se 

de ação com obrigação de fazer com reestabelecimento de sinal de 

telefone com pleito de danos morais provenientes da ausência e queda 

destes sinais. Assim, sendo diferentes os objetos e causas de pedir das 

referidas ações, não há que se falar em Coisa julgada conforme art. 337, 

§4º, do CPC. Superada a questão preliminar, procedo ao exame do mérito. 

Alega a parte requerente que contratou o plano CONTA TOTAL 2, sendo 

lhe prometido um mini-modem para ter acesso à internet. Acontece que 

este produto nunca lhe foi enviado, impossibilitando a utilização dos 

serviços em sua totalidade, o que motivou o cancelamento do mesmo em 

17/02/2016. Mesmo não tendo nenhuma pendencia financeira com a 

requerida, esta incluiu seu nome no cadastro de inadimplência SERASA , 

por uma dívida no valor de R$ 132,39. Tal inscrição lhe causou prejuízos à 

imagem e ao crédito. Juntou certidão de inscrição no SERASA, 

comprovante de pagamento das faturas de Janeiro e Fevereiro do ano de 

2016. Em contestação alega a parte requerida que são devidas as 

cobranças, posto que foram devidamente contratados os serviços. Em 

pedido contraposto, requer o adimplemento das faturas não pagas. Juntou 

copia das contas em nome do autor. A negativação dos dados da parte 
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requerente nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos 

autos. Embora, a requerida tenha alegado que o débito é devido, não 

trouxe aos autos o contrato devidamente assinado, nem outros elementos 

de prova, de forma a demonstrar o atraso ou inadimplemento dos valores 

cadastrados no sistema de proteção ao crédito, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Ainda, não houve demonstração de 

qualquer conta no valor e com data de vencimento igual ao debito que 

originou o cadastro de inadimplência. Assim, o apontamento dos dados da 

parte requerente nos órgãos de proteção constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Insta 

ressaltar que a responsabilidade de referida requerida como fornecedor 

de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a requerente. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A requerida agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da requerente, causando lesão a 

sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de 

prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme 

as regras de experiência comum. O apontamento dos dados da 

requerente aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui 

falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Por fim, uma vez que não restou comprovada 

a inadimplência do autor, a improcedência do pedido contraposto é medida 

que se impõe. Isto posto, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DA TUTELA 

ANTERIORMENTE CONCEDIDA E O JULGAMENTO PROCEDENTE dos 

pedidos da inicial para DECLARAR inexistentes as dívidas objeto da 

presente demanda, e CONDENAR a requerida em obrigação de fazer 

consistente no cancelamento dos débitos, bem como das negativações a 

eles correspondentes. Via de consequência, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido contraposto. Sugiro a condenação da requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção 

monetária a partir desta data. Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao 

crédito para efetivo cumprimento desta sentença. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo VISTOS HOMOLOGO a 

sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, para que surta seus efeitos legais. Cumpra-se. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74316 Nr: 3301-78.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Oreste da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Pereira Nunes Filho - 

OAB:21015/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

II – O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela 

autora.

III - Designo audiência de instrução para o dia 02 de abril de 2018, às 15:00 

horas.

IV – As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 

5º, do Código de Processo Civil.

V – Intimem-se as partes desta decisão.

VI – Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85392 Nr: 192-85.2018.811.0044
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 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDA DE ARAUJO DA COSTA, 

Cpf: 06152308143, Rg: 2771062-9, Filiação: Ana da Costa Correa e Jose 

Fernandes de Araujo, data de nascimento: 02/04/1996, brasileiro(a), 

Telefone (67) 9997-9751. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que se manifeste quanto 

ao alegado em audiência, bem como dar continuidade da Medida Protetiva 

estabelecida.

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das informações trazidas pela defesa 

no sentido de que a vítima não se encontra mais residindo com o suposto 

agressor a Medida Protetiva consistente no afastamento do lar perdeu seu 

objeto, todavia diante da análise prefacial e como forma de resguardar a 

integridade física da vitima, acolho parcialmente a medida protetiva 

exclusivamente no sentido de o suposto agressor não se aproximar da 

vítima no limite mínimo de 100 (cem) metros. Não obstante a ausência da 

vitima nesta solenidade observo que a Medida Protetiva estabelecida é 

incompatível com o pedido de afastamento do lar, motivo que não há 

qualquer prejuízo.Intime-se a vítima pela via do edital, diante das 

informações de fl. 16, no prazo de 03 (três) meses para se manifestar 

quanto ao alegado nesta audiência, bem como dar continuidade da Medida 

Protetiva estabelecida. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 25 de janeiro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78583 Nr: 1553-74.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANA MORAIS, Cpf: 00779223101, 

Filiação: Rosemeire de Queiroz Moraes Carlos e Dagoberto Carlos, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE LIMINAR, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, em desfavor de FABIANA MORAIS CARLOS. O instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis-IBAMA, através 

da equipe de "Operação Onda Verde". deslocou-se em diligência no dia 12 

de junho de 2005, para realização de vistoria in locu nos políginos de 

desmatamento INDICAR. Na vistoria constatou-se a ocorrência de 

desmatamento de 99,4442 hectares de floresta nativa do bioma 

amazônico, objeto especial de preservação.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro a cota ministerial de fl. 85.Cite-se a a 

parte ré por EDITAL, para se manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias.Se a parte ré não possuir advogado constituído, nomeio 

desde já a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa, nos termos do 

artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 01 de fevereiro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84598 Nr: 4492-27.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellingtos Silva - OAB:5354

 Vistos.

Tendo em vista que este Magistrado estará participando do curso "Direito 

e gênero: debates sobre violências contra as mulheres" a ser realizado 

nos dias 26 e 27 do mês de fevereiro de 2018 em Cuiabá/MT, redesigno a 

audiência para o dia 14/03/2018, às 15:00 horas.

Defiro o pedido formulado na cota ministerial de fl. 125.

Intimem-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 12928 Nr: 1616-56.2004.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson da Silva Lima, Oziel Barbosa dos Santos, 

Cristiano Julião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601/MT, Leonardo Bruno Reis Silva - 

OAB:15571/MA

 Vistos.

I - Intime-se o Dr. Luciano Cruno Reis Silva (OAB/MA 15.571) para que 

colacione aos autos substabelecimento, bem como se intime a Dra. Isnaia 

Pollyana Gusmão Sampaio (OAB/MT 7601) para que se manifeste acerca 

da procuração juntada aos autosde fls. 276 e 283, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

II - Intime-se pessoalmente o réu Silvio Jorge Martins Figueiredo, para 

constituir novo advogado, para atuar em sua defesa, no prazo legal, sob 

pena de ser lhe nomeado Defensor Público.

 III - Solicite-se a devolução do ofício de fl. 303.

IV - Após, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

fls.308/311 e 312/314.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76042 Nr: 356-84.2017.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio da Areia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edgar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Izique Chebabi - 

OAB:184.668/SP, Leonardo Pansardi Pavani - OAB:167.629/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58447 Nr: 3358-67.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Sergio Braga do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:23335-O/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 100.

Recebo recurso de apelação de fl. 103, com fulcro no artigo 593, I, do 

Código de Processo Penal.

Abra-se vista para que apresente as razões recursais, no prazo legal.

Após, vista ao Ministério Público para que apresente as contrarrazões no 

prazo legal.

Feito isso, remeta-se ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68263 Nr: 937-36.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Bisco, Marlene Carvalho Bisco, Lilia 

Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 Processo nº: 937-36.2016.811.0044 (Código 68263)

Vistos em correição.

Proceda-se ao apensamento dos autos aos de Código 64265 conforme 

requerido na inicial.

Após, venham conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 05 de maio de 2016.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69982 Nr: 1628-50.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arildo Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a intimação da parte autora, com o escopo 

de que pague o valor de R$ 1.381,00 (mil trezentos e oitenta e um reais) 

referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça para o cumprimento do ato 

deprecado, valor este a ser depositado na conta corrente do Fórum Cível 

e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, CNPJ: 01.480.065/0001-44, 

agência 2403-1, conta 12211-4, Banco do Brasil S/A.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56864 Nr: 2344-48.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Bezerra Cirillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos com a finalidade de que sejam intimados os advogados das partes 

para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56864 Nr: 2344-48.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Bezerra Cirillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 DECISÃO

 Conforme entendimento firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do 

método de conversão aplicado pelo ente público em confronto com a 

legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e 

o enriquecimento sem causa. Confira:

ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO 

REGIMENTAL INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SANTOS. LEI 8.880/94. 

CONVERSÃO EM URV NA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. PERDA REMUNERATÓRIA A SER 

AFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (...) 2. Conforme entendimento 

desta Colenda Corte "somente em liquidação de sentença há de se apurar 

a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos 

decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto 

com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em 

duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 

13/6/12). (...) (STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1304009/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, 

DJe 28/06/2013)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. tribunal. Note-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO 

DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – 

MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA 

– OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS 

QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II, DO CPC - JUROS 

MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 

11.960/2009 - POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA 

LEI 11.960/2009 – APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 

2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que 

sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de 

sentença para apuração do montante devido. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necesária 152159/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

Nesse cenário, revendo e alterando posicionamento anteriormente 

adotado, entendo que é necessária a prévia liquidação do julgado para 

apurar a efetiva defasagem remuneratória do servidor.

 Por consequência, não há como obrigar o ente público a implantar, desde 

já, a diferença remuneratória em favor do servidor, haja vista a iliquidez do 

comando judicial.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 509, I, do CPC, determino a 

liquidação da sentença por arbitramento.

Proceda-se a correção da classe processual junto à Distribuição e 

Autuação.

Após, intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 510 do CPC).

 Paranatinga/MT, 19 de junho de 2017.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz Substituto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 788 de 1163



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 2575-75.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 DECISÃO

 Conforme entendimento firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do 

método de conversão aplicado pelo ente público em confronto com a 

legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e 

o enriquecimento sem causa. Confira:

ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO 

REGIMENTAL INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SANTOS. LEI 8.880/94. 

CONVERSÃO EM URV NA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. PERDA REMUNERATÓRIA A SER 

AFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (...) 2. Conforme entendimento 

desta Colenda Corte "somente em liquidação de sentença há de se apurar 

a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos 

decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto 

com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em 

duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 

13/6/12). (...) (STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1304009/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, 

DJe 28/06/2013)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. tribunal. Note-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO 

DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – 

MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA 

– OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS 

QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II, DO CPC - JUROS 

MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 

11.960/2009 - POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA 

LEI 11.960/2009 – APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 

2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que 

sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de 

sentença para apuração do montante devido. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necesária 152159/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

Nesse cenário, revendo e alterando posicionamento anteriormente 

adotado, entendo que é necessária a prévia liquidação do julgado para 

apurar a efetiva defasagem remuneratória do servidor.

 Por consequência, não há como obrigar o ente público a implantar, desde 

já, a diferença remuneratória em favor do servidor, haja vista a iliquidez do 

comando judicial.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 509, I, do CPC, determino a 

liquidação da sentença por arbitramento.

Proceda-se a correção da classe processual junto à Distribuição e 

Autuação.

Após, intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 510 do CPC).

 Paranatinga/MT, 19 de junho de 2017.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 52343 Nr: 1544-54.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira Filho, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 Cód. 52343

Sentença.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada 

pelo Banco Bradesco S/A, em face de Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias 

Pereira Filho e Jairo Dias Pereira, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Ocorre que, conforme fls. 71, vº, a parte exequente fora pessoalmente 

intimada para se manifestar sobre a certidão de fls. 67, obedecendo ao 

dispositivo do artigo 485, §1º do NCPC, porém não houve manifestação, 

conforme certidão às fls. 70.

 É o breve relato. Fundamento.

No presente caso verifica-se que a parte exequente deixou de dar o 

regular andamento ao feito, mesmo tendo sido intimada (fls. 71, vº), 

mantendo-se inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte exequente da demanda, com considerável lapso 

temporal. Fato este que cabalmente caracteriza demasiada desídia no 

prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios referentes a presente Execução e aos 

Embargos em apenso (Código 60237), no valor de R$5.000,00 (Cinco mil 

reais).

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

P.I.

Paranatinga/MT, 20 de junho de 2017.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 54028 Nr: 157-67.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Lúcia Alves de Lima David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos com a finalidade de que sejam intimados os advogados das partes 

para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61987 Nr: 1457-30.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deodato Menck Cintra, Maria Luiza Antunes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego da Silva Abel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 
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OAB:65111/SP, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Conforme deferido à fl. 168, utilizei-me do Sistema INFOJUD para obter a 

última declaração de rendimento da parte executada e possível endereço, 

cuja cópia se encontra em anexo.

 2. Assim, intime-se a parte autora para se manifestar a respeito da 

informação prestada pela Receita Federal por meio do Sistema INFOJUD.

3. Outrossim, considerando a juntada de informação econômico-financeira 

do requerido aos autos, o presente feito deverá tramitar doravante sob 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos termos dos artigos 476 e 477 da CNGC.

4. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80902 Nr: 2700-38.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos de Avila e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82240 Nr: 3447-85.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oderleia Aparecida Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82241 Nr: 3448-70.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Girlaine David Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80923 Nr: 2718-59.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriane Pinheiro da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80904 Nr: 2702-08.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80912 Nr: 2708-15.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Cristina de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77962 Nr: 1241-98.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Jonad Becker ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para manifestar-se sobre a quitação integral do débito, no 

prazo de 10 (dez) dias, presumindo-se que seu silêncio importará em 

concordância com a extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81196 Nr: 2843-27.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriane de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53665 Nr: 2860-05.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves de Lima
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto a 

impugnação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53885 Nr: 13-93.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilma Maria Peruchini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção, conforme decisão de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53819 Nr: 3022-97.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauri Müller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção, conforme decisão de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57750 Nr: 2946-39.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção, conforme decisão de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53675 Nr: 2870-49.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção, conforme decisão de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53769 Nr: 2972-71.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar dos Santos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção, conforme decisão de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54028 Nr: 157-67.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Lúcia Alves de Lima David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção, conforme decisão de fls. retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21911 Nr: 696-43.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Alves Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por EURICO ANTÔNIO 
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DA SILVA em face de AIRTON ALVES GARCIA, todos qualificados nos 

autos.

Às fls. 201/201-v, as partes realizaram acordo em sessão de conciliação 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo judicial de fls. 

201/201-v, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao recolhimento/liberação das restrições junto a RENAJUD, 

conforme fls. 178, bem como eventual mandado de busca e apreensão 

expedido e/ou ofícios ao Detran/MT.

Sem custas e despesas processuais.

 Sem honorários advocatícios nos termos do acordo.

Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado.

Desapensem-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-13.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL ARRUDA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

29/05/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-95.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

29/05/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-80.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALIONALDO JOSE DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

29/05/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-65.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

05/06/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-50.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

07/06/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 
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473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-35.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/06/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-20.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

14/06/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-05.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON MOREIRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/06/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON MOREIRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/06/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-72.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON MOREIRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/06/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-57.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE PEREIRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/06/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-42.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BEMVINDA RODRIGUES GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/06/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EZENIL PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

13/06/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-12.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANI APARECIDA XAVIER HAIMUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

13/06/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

13/06/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-21.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte reclamada, para, querendo, dar andamento no presente feito, no 

prazo legal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-65.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte reclamada, para, querendo, dar andamento no presente feito, no 

prazo legal, sob pena de arquivamento.
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 Cod. Proc.: 70789 Nr: 164-88.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o respectivo advogado para comparecerem em audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 07/03/2018 às 17:45 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68911 Nr: 2455-95.2014.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE DA SILVA SOUZA - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 41. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem 

prejuízo de desarquivamento a qualquer tempo a pedido da parte 

interessada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87116 Nr: 3710-83.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENICIO PEREIRA DA SILVA, ADRIANA REIS 

DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, Fladson Chiquitim - OAB:17743

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 052/07-CGJ, procedo à 

intimação da Defesa para apresentar alegações finais no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72504 Nr: 1321-96.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEMAR ANTONIO QUINELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 06/08/2018, às 1400min. O rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo disposto no artigo 357, § 

4º, do CPC, sob pena de preclusão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86717 Nr: 3415-46.2017.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 3415-46.2017.811.0023 – código: 86717

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): JUSTIÇA PÚBLICA

RÉU(S): JOAO CARLOS MENDES

INTIMANDO: Indiciado(a): Joao Carlos Mendes Filiação: Maria Irene da 

Silva, brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua Industrial, 185, 

Bairro: Jerusalém, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(S) AGRESSOR, acima qualificadas, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, que foram revogadas as 

medidas protetivas concedidas à vítima, não obstando que a solicitante 

venha a requerer a imposição de novas medidas de proteção caso 

ocorram novos episódios de violência doméstica.

DECISÃO: Pela decisão de fls. 9/11 foram impostas as medidas protetivas 

de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 a fim de resguardar a 

integridade física e psicológica da vítima. Agressor e ofendida foram 

intimados (fl. 23), e desde a aplicação das medidas não houve qualquer 

alteração na situação fática e sequer há noticias de que houve o 

descumprimento das condições impostas por parte do agressor. A vítima 

compareceu na Secretaria do Juízo e informou não ter mais interesse nas 

medidas de proteção impostas (fl. 17).É o relato. Decido. Sem mais 

delongas, considerando que a solicitante almeja a revogação das medidas 

de proteção lhe outorgadas outrora, REVOGO A DECISÃO DE FLS. 9-10, 

não obstando que a solicitante venha a requerer a imposição de novas 

medidas de proteção caso ocorram novos episódios de violência 

doméstica. Exaurida a finalidade do procedimento, determino o 

ARQUIVAMENTO dos autos com as baixas, anotações e comunicações 

necessárias. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82977 Nr: 878-77.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA ROMOALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE E GASPARINI 

JUNIOR - OAB:4752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76904 Nr: 595-88.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA ALVES ROSADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68190 Nr: 1837-53.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado do autor para, no prazo de lei, 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88503 Nr: 363-08.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FLAVIANE REGIANE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPM VIAGENS e TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, do despacho a 

seguir tanscrito: Visto, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA proposta por FLAVIANE REGIANE MARTINS em face de WPM 

VIAGENS E TURISMO LTDA, todos qualificados nos autos.Instruiu a 

petição inicial com os documentos de fls. 14/46.É o relatório. Fundamento e 

decido.CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.Não 

obstante as alegações do requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte 

requerida.Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações 

acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da 

decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de 

tutela antecipada após a formação da angularidade da relação 

processual.Cite-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia e confissão, cujos efeitos implicarão na 

veracidade dos fatos contra si articulados na inicial, nos termos dos 

artigos 335 e 344 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82270 Nr: 363-42.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 04/04/2018, às 14h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75744 Nr: 3423-91.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DONIZETE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 04/04/2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84134 Nr: 1640-93.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDA, AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700-O, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 FINALIDADE: intimar os advogados dos denunciados, do dispositivo a 

seguir transcrito: Diante do exposto e nos termos do artigo 413 do Código 

de Processo Penal, PRONUNCIO os réus EDERVAL MIRANDA DE RAÚJO e 

ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, como incursos nas penas do artigo 

121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 

8.069/1990, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal 

do Júri da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. 4. DA PRISÃO 

PREVENTIVA:

A defesa de Ederval Miranda de Araújo requereu a concessão do 

benefício da prisão domiciliar, alegando em prol de sua pretensão que o 

réu está em estado de saúde grave e corre risco de morte dentro do 

cárcere. Já a defesa de Anderson Ferreira dos Santos pugnou pela 

revogação da sua prisão preventiva. Examinando os autos constato que a 

manutenção da segregação cautelar dos réus é medida imperiosa, porque 

ainda presentes os pressupostos e fundamentos que ensejaram a 

decretação da prisão preventiva. Além do mais, a defesa não trouxe ao 

conhecimento do Juízo qualquer fato novo capaz de justificar a revogação 

da medida extrema. Embora a defesa do réu Ederval Miranda de Araújo 

tenha juntado documentos a embasar o pedido de prisão domiciliar e 

alegado que o acusado se encontra gravemente doente, verifico que as 

informações contidas no processo acerca da saúde do réu e do 

tratamento que está sendo lhe fornecido dentro do cárcere são 

fundamentos para o indeferimento de sua pretensão, especialmente 

porque a lei garante prisão domiciliar tão somente para aqueles presos 

que estejam extremamente debilitado por motivo de doença grave, 

situação essa não comprovada no presente feito. Desta feita, 

considerando que ainda se fazem presentes os requisitos da prisão 

preventiva previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de 

Processo Penal, fica mantida a segregação cautelar dos réus.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62805 Nr: 2809-91.2012.811.0023

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.E.DA SILVA, V.I.SILVA DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS ME, JOSE EDMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOÉS 

NICOLADELLI - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

30,00(trinta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

intimação, com posterior remessa do comprovante aos autos, bem como 

comparecer a audiência de tentativa de conciliação desingada para o dia 

06.03.2018, às 13h00min(horário de Mato Grosso-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80764 Nr: 2927-28.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALTIDI PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 07/03/2018, às 15h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38125 Nr: 1306-40.2009.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO BIANCHI FILHO, GILBERTO 

CAVALHEIRO RODRIGUES, D. F. GAMA TURISMO - ME, CESAR LUIZ 

CAOVILLA, RIVALDO ROSA DA SILVA, DORALICE FERREIRA GAMA, 
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VALDIRENE APARECIDA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14621, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, Marcos Rogério 

Lima Pinto e Silva - OAB:10.205/MT

 FINALIDADE: intimar os advogados das partes requeridas para 

comparecerem a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

14.03.2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83347 Nr: 1126-43.2017.811.0023

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MUNIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SIQUEIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEOMAR GONÇALVES - 

OAB:15113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para comparecer 

à audiência designada o dia 01/03/2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77780 Nr: 1140-61.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado exequente da decisão a seguir transcrita: 1. 

Homologo o cálculo apresentado às fl. 7, vez que inexiste oposição por 

parte da executada, conforme petição de fl. 16.2. Expeça-se o competente 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, 

inciso II, do CPC e artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da última 

atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. 

Registre-se que antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil o pagamento por meio de requisitório de pequeno valor – RPV era 

requisitado ao Presidente do Tribunal de Justiça. No entanto, conforme 

disposição do artigo retromencionado, a expedição deverá ser realizada já 

no Juízo de Primeiro Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo.4. Desta feita, expeça-se o 

competente requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a 

Procuradoria-Geral do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos 

termos do artigo 535, § 3º, inciso II, segunda parte, do CPC.5. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, momento em que a parte exequente deverá 

impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação integral de seu crédito para fins de extinção da 

execução.Expeça-se o necessário.Peixoto de Azevedo/MT, 28 de 

novembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84628 Nr: 1938-85.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado exequente da decisão a seguir transcrita: 1. 

Homologo o cálculo apresentado às fl. 9, vez que inexiste oposição por 

parte da executada, conforme petição de fl. 13.2. Expeça-se o competente 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, 

inciso II, do CPC e artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da última 

atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. 

Registre-se que antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil o pagamento por meio de requisitório de pequeno valor – RPV era 

requisitado ao Presidente do Tribunal de Justiça. No entanto, conforme 

disposição do artigo retromencionado, a expedição deverá ser realizada já 

no Juízo de Primeiro Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo.4. Desta feita, expeça-se o 

competente requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a 

Procuradoria-Geral do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos 

termos do artigo 535, § 3º, inciso II, segunda parte, do CPC.5. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, momento em que a parte exequente deverá 

impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação integral de seu crédito para fins de extinção da 

execução.Expeça-se o necessário.Peixoto de Azevedo/MT, 28 de 

novembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74726 Nr: 2732-77.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA ALVES GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUEILAINE VIEIRA MENDES VÁZ 

- OAB:20117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 FINALIDADE: Intimar partes, advogados e as testemunhas arroladas, cujo 

rol deverá ser apresentado no prazo disposto no artigo 357, § 4º do CPC, 

sob pena de preclusão, para comparecerem à audiência de instrução 

redesignada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87583 Nr: 4012-15.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBERSON IVO KLEINUBING, PATRICIA 

CRISTIANE KLEINUBING, MARCELO IVAN SCHAURICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE-1: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

1.200,00(hum mil de duzentos reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante 

guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação dos requeridos com posterior remessa do comprovante aos autos.

 FINALIDADE-2: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Matupá-MT) para citação da parte requerida, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado de 

citação/penhora/intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81764 Nr: 16-09.2017.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRES E ARAUJO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(s) advogado(s) das partes para indicar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67179 Nr: 1019-04.2014.811.0023

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA PESSATTO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para se manifestar quanto a certidão de fl. 59, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84034 Nr: 1583-75.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEMYS DOUGLAS AGUIAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 32. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem 

prejuízo de desarquivamento a qualquer tempo a pedido da parte 

interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80737 Nr: 2908-22.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESLEY DOS SANTOS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 57. Remetam-se os autos ao arquivo 

provisóriTranscorrido o prazo de 90 (noventa) dias, intime-se a parte 

autora para impulsionar o feito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80809 Nr: 2952-41.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIOSVALDO RODRIGUES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 2952-41.2016.811.0023 código: 80809

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ORIOSVALDO RODRIGUES DA LUZ

INTIMANDO: Indiciado(a): Oriosvaldo Rodrigues da Luz, Cpf: 03036578129, 

Rg: 1915198-5 SSP MT Filiação: Luiz Rodrigues da Luz e Maria de Jesus, 

data de nascimento: 09/11/1982, brasileiro(a), natural de Redenção-PA, 

solteiro(a), vaqueiro, Endereço: Rua 03, N° 135, Bairro: Liberdade, Cidade: 

Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário 

(CPP, art. 406, § 3º).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do réu, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes previstos no 

artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, art. 329 do Código Penal e 

artigo 34 do Decreto-Lei das Contravenções Penais. Consta no Inquérito 

Policial nº 246/2016/DPA/MT, que no dia 20/10/20160, por volta das 

22h00min, na Rua Bolívia, Bairro Liberdade, Comarca de Peixoto de 

Azevedo-MT, o indiciado conduziu veículo automotor em via púbica com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool pondo 

em perigo a segurança alheia. Pede, por fim, que seja submetido ao devido 

processo legal, para ao final, ser condenado nos termos da Lei.

DECISÃO/DESPACHO: VISTO. 1. Ante a existência de prova da 

materialidade e de suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia 

ofertada em face de ORIOSVALDO RODRIGUES DA LUZ, qualificado nos 

autos como incurso nas sanções descritas nos termos da denúncia. 

CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

através de Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, no máximo de 05 (cinco), sob pena de preclusão, nos termos 

do art. 396-A, do CPP. Quando do cumprimento do mandado de citação o 

Oficial de Justiça deverá indagar acerca da possibilidade de o acusado 

constituir advogado. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, será nomeado defensor público 

para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. (...) P. Az. 02.03.2017, 

Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63638 Nr: 688-56.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISONI & BORTOLI LTDA, LEOMAR PISONI, 

LUIZ HENRIQUE RECH, ZIQUELMO DE BORTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 688-56.2013.811.0023 – código: 63638

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO(S): PISONI & BORTOLI LTDA e LEOMAR PISONI e LUIZ 

HENRIQUE RECH e ZIQUELMO DE BORTOLI

CITANDO(S): 1. Executado(s): Leomar Pisoni, Cpf: 57919640059, Rg: 

905093957-9 SSP RS Filiação: Avani Pisoni e Rose Ceilorki, data de 

nascimento: 14/03/1972, brasileiro(a), natural de Tuparendi-RS, 

divorciado(a), empresário, Endereço: Rua dos Caládios Nº 503, Bairro: 

Jardim Primaveras, Cidade: Sinop-MT

2. Executado(s): Pisoni & Bortoli Ltda, CNPJ: 05147617000158, 

brasileiro(a), Endereço: Br 163, Km 1000, Cidade: Novo Progresso-MT

3. Executado(s): Ziquelmo de Bortoli, Cpf: 77040244187, Rg: 1039238-6 SJ 

MT Filiação: Benjamin de Bortoli e Pierina de Bortoli, data de nascimento: 

09/04/1973, brasileiro(a), natural de Pato branco-PR, solteiro(a), 

comerciante, Endereço: Rua das Primaveras, N.º 4533, Bairro: Jd. das 

Primaveras, Cidade: Sinop-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/05/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 179.684,00

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.
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RESUMO DA INICIAL: Fazenda Pública Estadual move esta Execução 

Fiscal em desfavor do(s) executado(s), acima qualificado(s), visando 

receber o débito de R$ 179.684,00 (cento e setenta e nove mil, seiscentos 

e oitenta e quatro reais), cálculo de 11/08/2017, constante da CDA 

20124467.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terrão o prazo de 30 (trinta) dias para oporem 

embargos. Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69621 Nr: 3050-94.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ROSINALVA ELOY DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 08.03.2018, as 16h30min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43780 Nr: 1947-57.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETI ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para que se manifeste 

sobre os documentos juntados às fls. 159/160, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88118 Nr: 85-07.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANDRO RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24.289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que, no prazo 

de 90(noventa) dias comprove nos autos requerimento e negativa de 

pagamento administrativo do seguro DPVAT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68688 Nr: 2270-57.2014.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DE JESUS MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo para a parte autora efetuar o pagamento 

da diligência para cumprimento do ato processual.

Transcorrido o prazo sem o recolhimento, em cumprimento aos limites 

procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se o autor, pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86972 Nr: 3599-02.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER TREYMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo para a parte autora efetuar o pagamento 

da diligência para cumprimento do ato processual.

Transcorrido o prazo sem o recolhimento, em cumprimento aos limites 

procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se o autor, pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82307 Nr: 394-62.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, KATIA MENEXES GRUDZIEN - 

ME, KATIA MENEXES GRUDZIEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo para a parte autora efetuar o pagamento 

da diligência para cumprimento do ato processual.

Transcorrido o prazo sem o recolhimento, em cumprimento aos limites 

procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se o autor, pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 38924 Nr: 1638-08.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA GUAPORÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da C. S. 

Soares - OAB:001-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAILTON MAGIO - 

OAB:15839/O

 Intime-se pessoalmewnte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 39074 Nr: 2017-46.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Triângulo Agroindustrial Ltda., Carlos Alberto 

de Brito Soares, Roberto Yoshitami Yokoyama, José Maria Garbelotto, 

Airton Reviglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da C. S. 

Soares - OAB:001-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José de agostinho 

Cintra  -  OAB:153.350-E,  Moacyr  Margato Júnior  - 

OAB:191.981OAB/SP

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Intime-se como requerido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 38924 Nr: 1638-08.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA GUAPORÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da C. S. 

Soares - OAB:001-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAILTON MAGIO - 

OAB:15839/O

 Diante da ausência de bens penhoráveis, suspenda-se o presente feito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95239 Nr: 5778-41.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvalda Pachuri Poquiviqui, RPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:

 Cite-se confrme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146091 Nr: 6196-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:

 I – Defiro o pedido de AGJ.

II – Processe-se em segredo de justiça.

III – Ao Núcleo de Mediação e Conciliação para tentativa de acordo.

IV – Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, em 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% 

dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% das 

despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês 

seguinte ao vencido à representante dos autores;

V – No intuito de assegurar o melhor interesse da criança e seus direitos 

fundamentais, defiro a Guarda Provisória. Lavre-se Termo de Guarda.

VI – Cite-se a parte ré (no endereço no verso – ou constante na inicial) 

para os termos da presente ação, cuja contrafé segue anexa, para 

querendo, contestar o pedido a partir da data designada, sob pena de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 285 e 

319), bem como, intime-se dos alimentos provisionais e da guarda 

provisória fixados.

VII – Proceda-se à realização de estudo social.

VIII – Intimem-se as partes para que comparecem à audiência designada 

acompanhadas de seus advogados.

IX – Intime-se o Ministério Público.

X – Cumpra-se.

SERVE O PRESENTE DE MANDADO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. (anexa a 

inicial e procuração).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82714 Nr: 66-07.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, Bento 

Ferraz Pacheco, Jandira Piccinin Pegoraro, Ana Maria Ferraz Pacheco 

Marke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:8194-A 

/MT, Mariana Marques de Mendonça - OAB:16067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes, cumpra-se v. acórdão. Em caso de inércia por 15 

dias: arquivem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133416 Nr: 675-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMANTHA BORGES ARAUJO ALVES 

MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do Decreto-Lei 

911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos 

do bem descrito na peça madrugadora, cuja apreensão liminar torno 

definitiva. Levante-se o depósito judicial, se for o caso, facultada a venda 

pelo autor, na forma do artigo 3º., § 1º., do Decreto-Lei 911/69.Cumpra-se 

o disposto no artigo 2º., do Decreto-Lei 911/69, oficie-se ao DETRAN 

respectivo, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a 

eles trazidos, ou, se pretendida a substituição, sejam anexadas cópias 

autenticadas dos mesmos aos autos.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do 

valor atualizado da causa.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138778 Nr: 3152-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edward Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:MT.5.111-B

 1. Diante da convocação deste magistrado para curso que se realizará 

em Cuiabá-MT, na ESMAGIS (Escola Superior da Magistratura de Mato 

Grosso) no dia 23/02/2018, que se inicia na parte da manhã. E, ainda, 

considerando a distância de mais de 400km, entre as comarcas, faz-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 800 de 1163



necessário na data de hoje o deslocamento a partir das 18h rumo à capital 

mato-grossense.

 Sendo assim, redesigno audiência para o próximo dia 7/6/2018, às 14 

horas.

2. Defiro o pedido de perícia com o objetivo de “para saber se a área de 

“propriedade” do autor encontra-se dentro da unidade de conservação 

Parque Estadual Serra de Santa Barbará, nesta comarca de Pontes e 

Lacerda – MT”.

Nomeio como perito nos autos o Sr. Manoel Joaquim da Silva Filho, 

Engenheiro Agrônomo, CREA n. 120456582-1 devendo ser intimado via 

e-mail: fhmanoel@hotmail.com, consignando que a perícia deve ser 

realizada até 7/6/2018.

 Intimem-se as partes para apresentarem quesitos, após ao perito para 

apresentar honorários.

3. Defiro o requerido para que seja expedido ofício ao INCRA “para que 

informe a possibilidade de regularização da ‘terra’ para que seja expedido 

matricula do imóvel”.

4. Defiro o pedido de oitiva de testemunhas, bem como depoimento 

pessoal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99316 Nr: 1782-98.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins da Silva, Euripedes Miguel de 

Oliveira, Genesis Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14.866

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GENESIS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 

26775932000108, Inscrição Estadual: 13.310.163-0. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Suma... Tal pretensão, agora proposta, visa apurar 

eventuais irregularidades e atos de improbidade administrativa, cometidos 

pelo agente público GERALDO MARTINS DA SILVA, ex-prefeito do 

município de Vale de São Domingos, em coautoria com EURÍPEDES MIGUEL 

DE OLIVEIRA. Considerados os elementos coligidos no retro mencionado 

procedimento é possível afirmar que o citado gestor público, à frente da 

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos, praticou atos arbitrários e 

ilegais, cujas condutas se amoldam à prática de atos de improbidade 

administrativa que importam em enriquecimento ilícito e atentam contra os 

princípios constitucionais corolários da Administração Pública, conforme 

adiante se verifica. Segundo consta dos autos, os atos de improbidade 

consistiram no direcionamento do processo licitatório nº 004/2009, 

modalidade tomada de preços, cujo objeto era a contratação de empresa 

para a execução de obras de construção de 50 (cinquenta) unidades 

habitacionais na Comunidade Máquina Queimada, por parte do ex-prefeito 

GERALDO MARTINS DA SILVA, no intuito de favorecer a empresa 

GÊNESIS CONSTRUTORA LTDA, pertencente ao corréu EURÍPEDES 

MIGUEL DE OLIVEIRA. Conforme apurado, a aludida empresa sagrou-se 

vencedora do certame acima mencionado, pelo valor global de 

R$496.500,00 (quatrocentos e noventa e seis mil e quinhentos reais). Os 

elementos informativos apontam que o gestor público GERALDO MARTINS 

DA SILVA recebeu, em sua conta-corrente, três depósitos bancários, nos 

valores de R$9.000,00 (nove mil reais); R$6.000,00 (seis mil reais) e 

R$10.000,00 (dez mil reais), os quais, segundo apurado, referem-se a 

pagamentos efetuados por EURÍPEDES MIGUEL DE OLIVEIRA pelo 

favorecimento no processo licitatório aludido. Consta ainda que as 

investigações tiveram como ponto inicial a informação trazida à lume pela 

testemunha Jucinéia Ladislau, ex-convivente do réu EURÍPEDES MIGUEL 

DE OLIVEIRA. Conforme depoimento prestado perante a autoridade policial, 

Jucinéia presenciou, no mês de julho de 2009, o momento em que os réus 

GERALDO MARTINS DA SILVA e EURIPEDES MIGUEL DE OLIVEIRA 

compactuaram acerca do resultado do certame acima mencionado. Por 

derradeiro, infere-se ainda que a testemunha Jucinéia entregou à 

autoridade policial três folhas de cheques emitidos por GERALDO 

MARTINS DA SILVA, nos valores de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais); 

R$3.700,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) e R$3.700,00 (três mil e 

setecentos reais), que estavam na posse de EURIPEDES MIGUEL DE 

OLIVEIRA, evidenciando o conluio existente entre os acusados. 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127795 Nr: 7118-49.2016.811.0013

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM MARTA JARA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,09 

(quinhentos e cinco reais e nove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas 

e R$ 128,24 (cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64008 Nr: 58-64.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSC, Maxiana Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Soares Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOIS AUTOS ACERCA DA SOLICITAÇÃO FLS. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89924 Nr: 1690-57.2014.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMM, NEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAFINI DE PAULA SAGA GOMES 

- OAB:17023/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87838 Nr: 5560-47.2013.811.0013

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. L. TRAVAIN CORDEIRO DOS SANTOS & CIA 

LTDA-ME, Jorge Luiz Travain Cordeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M das D N Costa & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128539 Nr: 7453-68.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNED GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada 

das correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160606 Nr: 717-63.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Laurentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para parte requerente impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102159 Nr: 2992-87.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLECIANO FRANCISCO FELICIANO, MARCOSONEY 

FELICIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A, 

Mineração Apoena S/A, Transminas Mining Terraplenagem Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para fins de direito que a contestação colacionada aos autos 

foram interpostos no prazo legal, sendo assim, intimo a parte autora para 

impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53539 Nr: 4902-62.2009.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Domingos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938/SP, Ricardo Neves Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63810 Nr: 4149-37.2011.811.0013

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linha Verde Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félix Umberto Simonetti, Edevirgens Geni 

Simonetti, Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:17.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Babka - OAB:16.925-A, 

Heber Senger - OAB:, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O, 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Ao embargado para contrarrazoar no prazo de 5 dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85608 Nr: 3214-26.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandelice Pereira Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Defiro o requerido.Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 157727 Nr: 11718-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VRdM, GMJ, DMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 27 de abril 

de 2018, às 16 horas, para realização de Sessão. Do que para constar 

lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128931 Nr: 7653-75.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY QUEIROZ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da certidão 

do oficial de justiça juntado em Ref. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101304 Nr: 2663-75.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MOREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se RPV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33021 Nr: 513-39.2006.811.0013
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues de Avelar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho a impugnação feita pelo INSS.

Expeça-se RPV com base nos valores apresentados às fls.143/148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92490 Nr: 3829-79.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSM, Rosa Salustriano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

amparo assistencial ao autor em um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo observar para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144261 Nr: 5378-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Villar Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 Designo audiência de isntrução e julgamento para o dia 02/02/2018 às 

13hs. Intimem-se, devendo as partes apresentarem testemunhas 

independente de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49165 Nr: 5679-47.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Heloisa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61072 Nr: 1411-76.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milson Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maura Aparecida da Silva e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82970 Nr: 343-23.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Gonçalves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62578 Nr: 2918-72.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Aflitos Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento , 

calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que 

converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94341 Nr: 5230-16.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado concordou com os cálculos apresentados pelo 

exequente.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

132/135, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código 

de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61585 Nr: 1926-14.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Vicente dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63727 Nr: 4067-06.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelia Moreira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Villas Bôas Martins 

Bandeca - OAB:213.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “.Diante do exposto, de rigor a improcedência da impugnação ora 

apresentada e a homologação do cálculo apresentado pelo contador 

judicial.Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de impugnação dos 

cálculos apresentados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO os cálculos de fls. 

165/166.Transitado em julgado, expeça-se RPV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60103 Nr: 445-16.2011.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Gloria da Silva Martins - 

OAB:10100/MT., Nelson Paschoalotto - OAB:8530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 36882 Nr: 4292-02.2006.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vellox S/A - Fomento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nelson Badziak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88774 Nr: 680-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Borges & Freitas LTDA., Ladário Silva 

Borges, Dinah Garcia de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA QUE 

MANIFESTE-SE ACERCA DA CERTIDÃO EXPEDIDO AS FLS. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54054 Nr: 5324-37.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joadir Tejada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Zaia Redivo, Gerson Redivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 Indefiro o pedido de RENAJUD, cabendo à parte indicar bens à penhora.

Quanto ao pedido de BACENJUD, inúmeros pedidos nesse sentido já foram 

feitos sem que nenhum fosse frutífero, diante disso indefiro.

Intime-se o exequente para indicar bens à penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93741 Nr: 4782-43.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bráulio Geraldo Ribeiro - ME, Bráulio Geraldo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, acostada às fls. 117/118, 

para que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 19304 Nr: 3148-95.2003.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Feitoza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pagamento, julgo extinto o feito nos termos do art. 924, III do NCPC. 

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43094 Nr: 5365-72.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Limirio Marçal, Maria Luzia Marçal, Limirio 

Marçal, Ivone Limiria da Silva, Ozana Limíria Marçal, Valdeci Claudio da 

Silva, Valdeci Pereira da Fé, Valdivina Limíria da Fé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Volpi - OAB:OAB-RO 

533, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT.

 Intime-se o autor, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 81824 Nr: 4025-20.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos requerido pela 

parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado do mesmo para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 48710 Nr: 466-60.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Cestão Supermercado Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ValterCoutinho Scardua - 

OAB:7320-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos requerido pela 

parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado do mesmo para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 5243 Nr: 1397-15.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olegário Ribeiro de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 38924 Nr: 1638-08.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA GUAPORÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da C. S. 

Soares - OAB:001-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAILTON MAGIO - 

OAB:15839/O

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144261 Nr: 5378-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Villar Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 Defiro a juntada da prova emprestada.

Após as partes para alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137556 Nr: 2654-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair do Prado Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT 4.062

 Defiro o requerido. 05 dias.

Às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126583 Nr: 6508-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Nunes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinamérico Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Prevê o art. 468, §6º e §7º, da CNGC do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’:“(...)§ 6o O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.§ 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz.”.Dessa forma, possível, diante 

da previsão legal, o parcelamento das custas e taxas processuais em seis 

vezes, com base ainda no julgamento proferido no AI n. 

01000352920168110000 100035/2016/TJMT , senão vejamos:“AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM 

INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 

5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PARCELAMENTE – 

POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- (...) “Conforme o caso, o 

juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais 

que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” (AI 

100035/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) 

(TJ-MT - AI: 01000352920168110000 100035/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016)”.Posto isto, 

defiro parcialmente o pedido retro para que o autor recolha as custas e 

taxas processuais em seis parcelas mensais com início em 15 de março 
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de 2018 com as devidas correções monetárias.Remetam-se os autos ao 

contador judicial para informe o valor total das custas e taxas 

processuais.Após, intime-se o autor para que as recolha nos termos 

acima indicado.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101354 Nr: 2674-07.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Hotts Teixeira, Clotildes Caetano da Silva 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais. PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100917 Nr: 2539-92.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO COMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do CPC.

 Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não 

se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147173 Nr: 6643-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. Mateus & Cia Ltda - Me, Thiago Bruno 

Gonçalves Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da certidão 

do oficial de justiça juntado em ref. 40

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151336 Nr: 8597-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL COMODORO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Umberto Simoneti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARVALHO E BRUN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:1.950/RS, CÉSAR AUGUSTO 

GULARTE DE CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas - 

OAB:8478-A

 Ao requerido para providenciar o recolhimento das custas e diligências 

para intimação e oitiva da testeumunha arroalada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162541 Nr: 1588-93.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vânia Lúcia de Sousa, GSO, CGSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Gerson Omar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio inventariante, sob compromisso, o requerente, o qual, no prazo de 

20 (vinte) dias, deverá apresentar as primeiras declarações.

Defiro a liberação de parte da quantia que se encontra depositada na 

conta do falecido no Banco Caixa Econômica Federal, Agência: 3439 

(Pontes e Lacerda), Conta: 001.0002809-4, para o pagamento de 

despesas com o funeral no importe de R$ 4.807,00 (quatro mil oitocentos e 

sete reais).

Intime-se o Ministério Público Estadual.

Com as primeiras declarações, e representados todos os herdeiros, ou 

citados, à Fazenda Nacional, Estadual e Municipal para se manifestarem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145759 Nr: 6025-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Erick Roberth Freitas Ramires, Luciano Machado de 

Carvalho, Robison Ramires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aurélio Brancher, Michel Perez Leinat, 

Weles Carlos de Lima.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 Certifico para fins de direito que conforme publicação disponibilizado no 

DJE nº 10144 de 23/11/2017 e publicação no dia 24/11/2017, página 573 

não consta o nome do advogado da parte requerida, sendo assim, remeto 

os autos para nova publicação intimando a parte requerida para que no 

prazo de 10 (dez) dias especifique as provas que pretendem produzir, 

justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82452 Nr: 4730-18.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: A. P. de Carvalho Eletromóveis EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hot Sat Telecomunicações Ltda, Braspress 

Transportes Urgentes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:172.98A, Fabia Tiago de Paula Fernandes - OAB:13775

 Ao exequente para dar prosseguimento indicando bens à penhora.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142402 Nr: 4587-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Pedro Antonio Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renovaveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos dos 

devedores, com fulcro assente no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Diante do princípio da causalidade e da sucumbência, 

CONDENO o embargante ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

85, §§ 1º, 2º, incisos I a IV, 8º e 13, do NCPC, restando a execução de tais 

verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça ora concedida em prol da parte embargante, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC.DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE por meio de remessa dos 

autos.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE cópias da 

sentença e da certidão de trânsito em julgado aos autos em apenso e, 

após, DETERMINO o envio dos autos ao ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a 

remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda/MT.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57325 Nr: 2890-41.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erminia Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que informe os 

dados bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153592 Nr: 9685-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP., JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT, JULIANA 

FALCI MENDES FERNANDES - OAB:223768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a Requerida não contestou a 

presente ação conforme comprova sua citação as fls. 43, decorrendo o 

prazo previsto na Lei em 11/12/2017. Assim, e com amparo no provimento 

56/2007, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152571 Nr: 9235-76.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMSA, IVMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO MOURA DE ANDRADE 

JUNIOR, Cpf: 08829908614, Rg: 6144338, Filiação: Maria de Fatima 

Miranda Oliveira Andrade e Francisco Moura de Andrade, data de 

nascimento: 27/05/1987, natural de Ituiutaba-MG, divorciado(a), Telefone 

6599266824. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 1.211,02 (Um mil e duzentos e 

onze reais e dois centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: As partes realizaram acordo extrajudicial de alimentos, 

no dia 25.05.2017, no Centro de Mediação/Conciliação de Pontes e 

Lacerda/MT, em que foi fixado que o requerido pagaria prestação 

alimentar em valor equivalente a 42,68% do salário mínimo vigente no país, 

o que perfaz, hoje, a quantia de R$ 400,00, devendo o pagamento ser 

efetuado até o dia 15 de cada mês, a iniciar em junho de 2017. Ocorre que 

o executado pagou apenas o mês de junho do corrente ano, estando em 

atraso desde então. Assim, aplicando correção monetária com base no 

IGP-M e juros de 1% ao mês, o executado deve o valor corrigido de R$ 

1.211,02, conforme se observa na tabela demonstrativa.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.DETERMINO a busca de endereço 

da parte executada junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel), 

Renajud e Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos 

daqueles já diligenciados, CITE-SE a parte executada, na forma do art. 

246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a 

parte executada por edital na forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC. 

Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e 

desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116453 Nr: 2337-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA MARIA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINA AUGUSTA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99561 Nr: 1862-62.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107738 Nr: 5302-66.2015.811.0013
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAILTON VICENTE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99560 Nr: 1861-77.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZANI PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98426 Nr: 1409-67.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Maria Zortea Arana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134733 Nr: 1336-27.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lemes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151577 Nr: 8680-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMFESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de carta precatória 

às fls.39/43, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ abrimos vistas a 

parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150856 Nr: 8392-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBS, IADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de carta precatória 

às fls.48/51 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ abrimos vistas à 

parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137925 Nr: 2819-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.24, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125773 Nr: 6142-42.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO GERALDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 115584 Nr: 2092-70.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO HILARIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146861 Nr: 6533-60.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iloir Philipiak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 808 de 1163



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134425 Nr: 1171-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.82, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vistas a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111134 Nr: 566-68.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ZUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA RIBEIRO E 

SOUZA MOLEIRINHO - OAB:94281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA HORTA PEGORARO - 

OAB:304590, Cristina Rodrigues Wolter Sabino de Freitas - 

OAB:230.449

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 329/377, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista 

a parte requerida para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63134 Nr: 3475-59.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Cristina Volpato Basílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Basílio - 

OAB:SP/93.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3475-59.2011.811.0013

Cód. nº. 63134

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

MARTA CRISTINA VOLPATO BASILIO em desfavor ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado às fls. 128/129. Outrossim, dada oportunidade 

a parte autora se manifestar quanto o integral pagamento do débito, esta 

se manteve inerte (fl. 169).

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita à continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 20 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147431 Nr: 6779-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida por EMILY VITÓRIA 

ALGARANHA BARBOSA SILVA e THIAGO EDUARDO ALGARANHA, 

menores impúberes, representados por Janete Garcia Algaranha em 

desfavor CLEITON BARBOSA DA SILVA.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado pela exequente na fl. 34.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152292 Nr: 9020-03.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JEFERSON DE LIMA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLENE DE ALMEIDA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152166 Nr: 8970-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HUMBERTO HALYSSON NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O, WEDER DE LACERDA SILVA - OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da realização da sessão de conciliação perante o CEJUSC da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, em 6 de dezembro 

de 2017 (Ref:19), compulsando-se os autos verifica-se que a pessoa que 

compareceu à citada solenidade na condição de preposto da requerida 

deixou de apresentar carta de preposição e cópia do ato constitutivo da 

parte ré, instrumentos estes indispensável ao reconhecimento de que 

ocorreu o comparecimento espontâneo ao processo, de maneira, assim, a 

dispensar a efetivação do ato citatório.

Desta feita, com o intuito de se evitar futuras alegações de nulidade, 

DETERMINO que se aguarde a devolução da carta precatória expedida 
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para à Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso (Ref: 12), com a 

finalidade de proceder à citação da requerida.

INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107429 Nr: 5166-69.2015.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Teles dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a manifestação 

expressa do autor às ref. 66, de que não há necessidade de distribuição 

da Carta Precatória na Comarca de Varzea Grande-MT, haja vista que já 

consta ação naquela Comarca distribuida sob o código 10288548, e com 

amparo ao provimento 56/07- CGJ, procedo a intimação da parte autora 

para requerer o que de direito no prazo de cinco(05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 160279 Nr: 580-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data compareceu o requerente Cristiano 

Martins Pereira ev a requerida Talita Rute Caldeira Miranda, alegando o 

requerente que no dia da audiência ou seja dia 06 de março de 2018, o 

mesmo passará por uma cirurgia. Diante da presença das partes foi 

antecipada a sessão para 28 de fevereiro de 2018, às 14h30min. Do que 

para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108347 Nr: 5518-27.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Souza Valadão, Jefferson Souza Valadão, 

Milton Souza Valadão, Udson de Souza Valadão, Gledson Souza Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho 

Oliveira Garcia - OAB:20.011-A, Claudinéia Santos Pereira - 

OAB:22.376-GO, Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga - OAB:36528-GO, 

Fabiane Gomes Pereira - OAB:30485-GO, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013, José Carlos Silva Coelho - OAB:15013, Lucimer Coelho 

de Freitas - OAB:33001-GO, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105964 Nr: 4601-08.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaro Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81415 Nr: 3610-37.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viradouro Atacado Distribuidor de Cosméticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Nova Conquista-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo F. Schneider - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3610-37.2012.811.0013

Cód. nº. 81415

Vistos em correição.

INDEFIRO a consulta ao Sistema Renajud, uma vez que já fora realizada às 

fls. 127128, sem que houvesse a localização de quaisquer bens em nome 

da parte executada, além de que a exequente não demonstrou acréscimo 

patrimonial em relação aos executados no período compreendido desde a 

última consulta que justificasse, assim, a realização de nova diligência.

Por outro lado, DEFIRO o pedido de protesto do título, devendo a secretaria 

deste juízo expedir a certidão da dívida para o registro no Cartório de 

Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Pontes e Lacerda. Para 

tanto, OFICIE-SE.

Por fim, INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a 

fim de que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento da presente execução.

Pontes e Lacerda, 19 de janeiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101903 Nr: 2886-28.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIDA DONIZETE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para que apresentem 

memoriais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111278 Nr: 619-49.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE BATISTA QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100288 Nr: 2223-79.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 
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- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87573 Nr: 5275-54.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS LEAL RODRIGUES, Simei Molina de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora, o prazo de 5 (cinco) 

dias, informar se ainda possui interesse na constrição sobre a motocicleta 

"HONDA/CG 125 FAN KS, 2009/2010, NPN3617", uma vez que requereu, 

única e exclusivamente, a expedição de carta precatória para avaliação 

do outro bem penhorado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88805 Nr: 711-95.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4834

 Certifico para os devidos fins de direito que, o relatório da SEMA foi 

juntado aos autos às fls.731/739. Assim com amparo ao provimento 56/07- 

CGJ abrimos vistas para as partes se manifestarem, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143575 Nr: 5046-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. 51, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160974 Nr: 871-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39.549, Eduardo Rodrigo Colombo - OAB:PR-42.782, GABRIEL 

SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, JÔNATAS CASALLI BETTO - 

OAB:47789, Ramiro de Lima Dias - OAB:12.504

 Vistos em correição.

Inicialmente, APENSE-SE aos autos do processo registrado sob o nº. 

5689-13.2017.811.0013, código 144992.

Após, PROCEDA-SE a secretaria ao cadastramento dos advogados do 

executado, Gabriel Santos Albertti, OAB/PR 44.655, André de Araújo 

Siqueira, OAB/PR 39.549, Eduardo Rodrigo Colombo, OAB/PR 42.782, 

Jônatas Casalli Betto, OAB/PR 47.789 e Ramiro de Lima Dias, OAB/PR 

12.504, no sistema Apolo (fl. 14).

Em ato contínuo, INTIME-SE o executado, na pessoa de seus advogados, 

via DJE, na forma do art. 513, §2º, inciso I, do NCPC, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito (arts. 520, “caput”, c.c. 523, 

"caput", do NCPC), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob pena de 

ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito e de ser-lhe penhorados tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 523, §1°, c.c. art. 831 do NCPC).

Destaco que decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento 

voluntário, poderá a parte executada, querendo, ofertar impugnação nos 

próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora e de nova intimação (NCPC, art. 525, caput).

 Não efetuado o pagamento do valor do débito no prazo para pagamento 

voluntário, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102068 Nr: 2955-60.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUCINÉIA JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102455 Nr: 3135-76.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elianas Rodrigues da Costa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144950 Nr: 5679-66.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Psicossocial foi 

juntado aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos 

vistas para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102207 Nr: 3012-78.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DAS DORES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137210 Nr: 2480-36.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arildo Fonseca Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144942 Nr: 5675-29.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO SEBASTIÃO PACHURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Psicossocial foi 

juntado aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos 

vistas para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151221 Nr: 8550-69.2017.811.0013

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMAVI ELETROQUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840-B, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a correspondência retornou sem que a parte 

executada fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR'' fls. 

29. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82763 Nr: 122-40.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Fernandes da Silva Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que, a Balbino Leilões nos 

informou as datas designadas para realização do leilão, a saber: 1º Leilão: 

25/04/2018 às 13h00min e 2º Leilão: 25/04/2018 às 14h00min.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134233 Nr: 1019-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Jesus Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO, brasileiro(a), mecânico. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente é detentor do direito de posse de um 

imóvel urbano situado na Avenida Américo Mazeti, 715, Jardim Aliança, em 

frente a “Promoção do Tião”, em Pontes e Lacerda – MT, conforme 

documentos anexos, e desde o ano passado têm alugado este imóvel para 

o requerido. Restou acordado entre as partes que o valor do aluguel seria 

de R$ 400,00 (quatrocentos Reais). Ocorre que o requerido está devendo 

já três meses de aluguel, e até o presente momento não demonstra 

intenção de quitar a dívida que possui. Os meses atrasados são os de 

dezembro de 2016 e de janeiro e fevereiro do corrente ano. Ademais, 

também não está cumprindo o requerido com sua obrigação de pagar as 

contas de água do imóvel, estando em atraso desde setembro de 2016. 

Assim, aplicando correção monetária com base no IGP-M e juros de 1% ao 

mês, o réu deve o valor corrigido de R$ 1.451,72. Insta asseverar que o 

demandado possui todas as condições financeiras para arcar com o 

pagamento do aluguel do referido imóvel.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Considerando que o requerido 

ainda não foi citado, SUSPENDO a realização da audiência de conciliação 

designada à fl. 41, uma vez que a presente sessão ficará prejudicada.Por 

outro lado, DEFIRO o pedido de citação por edital da parte executada na 

forma do art. 246, IV, do Novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo 

de citação e havendo manifestação, tornem os autos conclusos.Caso 

decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já 

NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do 

Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à 

Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), 

telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é 

representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400), 

Fábio Ribas Terra (OAB/MT 7.205) e José Roberto Gomes Albéfaro 

(OAB/MT 5.738-B) e a quem serão conferidas todas as prerrogativas 

atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme autoriza o art. 186, § 3º, 

do mesmo diploma legislativo), a quem os autos deverão ser remetidos e 

após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para requerer o que 

entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.INTIME-SE e CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 08 de fevereiro de 2018

Ademir Bottari Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 52204 Nr: 3566-23.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Jesus Aparecido Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toposat Engenharia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 Autos do processo nº. 3566-23.2009.811.0013

Cód. nº. 52204

Vistos.

Primeiramente, DEFIRO o pedido de desarquivamento.

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja procedida a 

regularização dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar 

que o presente passou a tramitar como cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, os honorários advocatícios 

serão acrescidos de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC.

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que 

entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42324 Nr: 4601-86.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim dias de Souza, Júlio César Dias de 

Souza, Silvania da Silva Babinschi Dias de Souza, Gilberto Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Autos do processo nº 4601-86.2007.811.0013

Código nº 42324

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 215/216, no 

montante de R$ 145.912,94 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e 

doze reais e noventa e quatro centavos), conforme cálculo de atualização 

acostado à fl. 223; sobre o CPFs de nº 065.133.601-53, 354.075.141-68 e 

896.488.897-91; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 

512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347).

 V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

VI – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119778 Nr: 3522-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanete Ramos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Braz de Alcântara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVYLSON SOARES DE MOURA - 

OAB:16896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 itens “b” e “c”.III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

fica desde logo deferida à inserção de constrição nos veículos de via 

terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser 

realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados 

fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste 

modo, a informação extraída da base de dados do sistema Renajud servirá 

como certidão que atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a 

constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por 

termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, 

EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser cumprido no endereço 

da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que 

sofreu constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.IV 

- Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, OFICIE-SE ao INDEA para, no prazo de 

10 (dez) dias, informar eventual existência de semoventes em nome do 

executado e, caso exista, PROCEDA-SE a restrição quanto à alienação 

das cabeças de gado, até ulterior deliberação deste juízo. Em arremate, 

INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios aos Cartórios de Registros de 

Imóveis, uma vez que o acesso a eventuais documentos que comprovam 

a existência de imóveis é de acesso público, não justificando a 

intervenção do juízo. Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.VI – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113544 Nr: 1456-07.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 813 de 1163



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANY PAULA ARAÚJO, EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO FONSECA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados às fls. 50 e, 

para tanto, DETERMINO que o Serviço de Proteção ao Crédito e a Serasa 

sejam oficiados para que procedam à inscrição do executado JOSÉ 

MAURO FONSECA DE CAMPOS, devidamente qualificado nos autos, em 

seus cadastros na condição de devedor de alimentos devidos a Elisandra 

Araújo Campos, também qualificado, no montante de R$ 296,52 (duzentos 

e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), conforme cálculo de 

fl. 26;Após o cumprimento da ordem encimada, RENOVE-SE a vista dos 

autos à Defensoria Pública, para que requeira o que entender pertinente 

no prazo legal.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 34956 Nr: 2384-07.2006.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHdO, ELW, VdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMOdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516, Fania Liborio Feliciano - 

OAB:10015/MT, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da inventariante, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para comprovar o recolhimento do ITR relativo ao ano 

de 2010, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123097 Nr: 4967-13.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete José de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Tecidos Felisberto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.70, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80394 Nr: 2488-86.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Salasar & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159200 Nr: 30-86.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON MARCELINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT-8506-A

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63099 Nr: 3441-84.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerita Almeida Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abrimos vistas às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150351 Nr: 8159-17.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 90/99, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a 

parte autora para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98178 Nr: 1303-08.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 166/170, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista 

a parte autora para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150850 Nr: 8389-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.G. DO NASCIMENTO, JAIRO GOMES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a Exceção de 

Pré-executividade apresentada pela parte executada, e com amparo ao 

provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108106 Nr: 5440-33.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA DE FATMA LEMOS FRANCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

OAB:17690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abrimos vistas às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89160 Nr: 1029-78.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euda Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laboratório Líder Analises Clínicas Ltda - ME, 

Álvaro Centro de Análises e Pesquisas Clínicas, Hospital Vale do Guaporé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT, Flávio Antonio de Albuquerque Fernandes - 

OAB:OAB/PR 21851, Maria Aili Ferreira de Melo Rodrigues - 

OAB:OAB-MT-17119/B, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Autos do processo nº. 1029-78.2014.811.0013

Cód. nº. 89160

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 20 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140379 Nr: 3862-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAIL CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.88, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vistas a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95587 Nr: 159-96.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Conquista Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor H. dos Santos Silva-ME, Victor H. dos 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Di Beneditto Junior - 

OAB:OAB/MS 12234, HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - 

OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.I – a) Equivoca-se o exequente acerca do pedido de 

reconsideração sobre a “extinção do processo”, uma vez que houve 

apenas a suspensão diante da inércia da parte interessada com o 

consequente arquivamento provisório do feito. No entanto, diante do pleito 

constritivo formulado, DEFIRO o pedido de fl. 164/165, no montante de R$ 

80.177,04 (oitenta mil, cento e setenta e sete reais e quatro centavos), a 

recair sobre o CNPJ nº 17.211.477/0001-17; b) havendo bloqueio e 

valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando 

a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações 

ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 29460 Nr: 4066-31.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcon Embalagens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Domingues Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Marchiori Stein - 

OAB:6888/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 176/177 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121952 Nr: 4475-21.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juba Supermercado Ltda, PATRICIA MARA 

RIBEIRO, Mirko Frank Ribeiro, Manoel Jorge Ribeiro, MANUEL JORGE 

RIBEIRO JUNIOR, CREUZA MARIA CACERES RIBEIRO, George Marcelo 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848

 Vistos.

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que informe, no prazo 

de 5 (cinco) dias, se há valor a ser recolhido pelo executado em relação 

as custas processuais e, em caso positivo, certifique o "quantum" 

atualizado.

Após, INTIME-SE o executado, por meio de seu advogado, via DJE.

Na sequência, ARQUIVEM-SE os autos.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157489 Nr: 11607-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves de Freitas & Costa Ferreira Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALVES DE FREITAS & COSTA FERREIRA 

LTDA ME, CNPJ: 11757752000118. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ALVES DE FREITAS & 

COSTA FERREIRA LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Taxas., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 650/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 21.411,97

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162524 Nr: 1580-19.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DO AMARAL BOURDOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a autora, na pessoa de seus advogados, via DJE, para emendar 

a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do NCPC), a fim de 

trazer aos autos o indeferimento administrativo, sob pena de extinção do 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 456, § 1º, da 

CNGC.

Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à 

conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160740 Nr: 791-20.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zacarias Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162559 Nr: 1596-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Barbosa da Silva Chikami, ERICA SILVA 

CHIKAMI, MAILA SILVA CHIKAMI, RODRIGO SILVA CHIKAMI, LETICIA 

FURTADOO CHIKAMI DORNELAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CHIKAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADJAYME DE FARIA MELO - 

OAB:12403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A certidão de óbito de Onivaldo Kasuo Chikami informa que o mesmo 

deixou seis filhos, no entanto, apenas cinco se encontram qualificados no 

polo ativo.

Deste modo, devem os autores informar o nome do herdeiro ausente, 

incluindo-o no polo ativo com a indicação da qualificação completa, além 

de anexar aos autos o correspondente instrumento de mandato.

Por outro lado, vislumbro que a cônjuge de Onivaldo Kasuo Chikami, ou 

seja, Lucimar Barbosa da Silva, encontra-se com a representação 

processual irregular, pois não outorgou instrumento de mandato ao 

advogado.

 INTIMEM-SE os autores, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, na forma supracitada 

e, ainda, recolher as custas e taxas judiciárias, sob pena de 

indeferimento.

Após, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157321 Nr: 11526-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Machado de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI MORAIS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

a) Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por MARIA MACHADO DE 

MORAIS, com intuito de interditar judicialmente WANDERLEI MORAIS DE 

ALMEIDA, ambos devidamente qualificados. Juntou a inicial os documentos 

de fls. 8/ 18. Consoante decisão encartada de fl. 21, o pedido de 

nomeação de curador provisório foi deferido, para o fim de nomear a 

autora para exercer referido “munus público”. Na sequência, interditando e 

curadora foram citados e intimados para comparecer a presente 

solenidade, conforme se pode sorver da leitura de fl. 30. Todavia, sem 

qualquer motivo justificado deixaram de comparecer à audiência de 

entrevista. É suma do necessário. Decido. A audiência de entrevista nas 

ações de interdição tem por fim colocar o juízo e o Ministério Público em 

contato direto com o interditando com a finalidade de se verificar a 

plausibilidade do pedido deduzido na inicial. Não é por outro motivo, que a 

legislação de regência determina que o interditando será questionado 

sobre os aspectos de sua vida, se possui bens e como rege suas 

relações cotidianas. Na mesma oportunidade também é dada ao autor da 

ação a possibilidade de fazer diretamente perguntas ao interditando, de 

modo a evidenciar a plausibilidade dos fatos narrados na inicial, além de 

ele próprio (autor) subsidiar o juízo com elementos que cercam a vida 

cotidiana do interditando. Deste modo, a profícua realização da audiência 

de entrevista constitui em verdadeiro pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Em sendo assim, considerando que a 

curadora provisória foi pessoalmente intimada para comparecer a esta 

solenidade e deixou injustificadamente de atender ao chamado judicial, 

outro conclusão não se obtém a não ser a de que o processo deve ser 

extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual 

em decorrência da impossibilidade de se realizar a audiência de entrevista. 

Diante destes argumentos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, IV, do NCPC. Em decorrência do principio 

da causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e taxas 

judiciarias, restando a execução de tais verbas suspensas nos termos do 

art. 98, §3º, do NCPC. Preclusas as vias impugnatórias REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIME-SE via 

DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162099 Nr: 1377-57.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso, Jakson Francisco Bassi, Dania Lusia Freitas de Lurdes 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Barboza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159809 Nr: 364-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria Cerâmica Fragnami Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA RIGONI & BARBOSA DIAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES RIBEIRO NETO 

- OAB:31485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144557 Nr: 5515-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANAH MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

ROBERTO RASSI, MARCUS SPENCIERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICH RODRIGO NOGUEIRA - 

OAB:17423

 Vistos.

INTIME-SE a excepta/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a exceção de 

pré-executividade e documentos apresentados nas fls. 136/151.

 Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88811 Nr: 717-05.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Alves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Psicossocial foi 

juntado aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos 

vistas para as partes se manifestarem, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120966 Nr: 3958-16.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenor Campos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia. Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ODENOR CAMPOS 

NUNES em desfavor SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado às fls. 279/283.

Assim sendo, DEFIRO o pedido formulado às fls. 284/285, e por 

consequência, DETERMINO que sejam adotadas as providências 

necessárias para expedição de alvará, conforme valores de fl. 282/283.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92687 Nr: 3992-59.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Costa Fernandes, Carmelita Celina da Costa 

Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Antonelli do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte exequente para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113544 Nr: 1456-07.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANY PAULA ARAÚJO, EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO FONSECA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, deixei de expedir ofícios aos 

órgãos de proteção ao crédito, haja vista ausência de CPF do executado 

nos autos. Assim, com amparo ao provimento 56/2007-CGJ, abro vistas à 

parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119400 Nr: 3334-64.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senilton Vicente de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Andrade Costa, Sylvia Affonso 

Ferreira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SENILTON VICENTE DE SOUZA - 

OAB:4744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Vistos.

Diante da informação trazida pelo exequente na petição de fls. 264/265, 

vislumbro que o pedido de suspensão do processo perdeu o seu objeto, 

uma vez que já decorreu o prazo concedido ao executado para o 

pagamento do débito (15/02/2018).

Logo, INTIME-SE o exequente, que atua na qualidade de advogado, em 

causa própria, via DJE, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar acerca 

do adimplemento da obrigação pelo executado e/ou requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82343 Nr: 4614-12.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanildo Moreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de Givaldo 

Moreira Dias pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 29, III 

da Lei 9.605/98.

Em sede de defesa prévia a defesa requereu a aplicação do instituto do 

perdão judicial, e a consequente extinção da punibilidade do réu, 

observada a redação do parágrafo 2º do artigo 29 da Lei de crimes 

ambientais.

Por tratar-se de matéria de mérito, deixo para analisar o pedido em sede 

de prolação de sentença, uma vez que o pedido demanda maior dilação 

probatória, fazendo-se necessário a realização de audiência de instrução, 

que

 designo para o dia 15/06/2016 às 16h30 (horário de MT).

II. Intimem-se o réu através de seu patrono constituído e as testemunhas 

arroladas, devendo constar no mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82343 Nr: 4614-12.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanildo Moreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não constou o nome do advogado do requerido na 

publicação anterior, razão pela qual faço reenvio do despacho do dia 

07/01/2016.Vistos etc. I. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério 

Público em face de Givaldo Moreira Dias pelo cometimento, em tese, do 

crime previsto no artigo 29, III da Lei 9.605/98.Em sede de defesa prévia a 

defesa requereu a aplicação do instituto do perdão judicial, e a 

consequente extinção da punibilidade do réu, observada a redação do 

parágrafo 2º do artigo 29 da Lei de crimes ambientais.Por tratar-se de 

matéria de mérito, deixo para analisar o pedido em sede de prolação de 

sentença, uma vez que o pedido demanda maior dilação probatória, 

fazendo-se necessário a realização de audiência de instrução, que 

designo para o dia 15/06/2016 às 16h30 (horário de MT).II. Intimem-se o 

réu através de seu patrono constituído e as testemunhas arroladas, 

devendo constar no mandado, dia, horário e local da audiência.III. Caso o 

réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta comarca, 

desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao endereço 

do sujeito arrolado.IV. Cientifique-se o Ministério Público.V. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82343 Nr: 4614-12.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanildo Moreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU para audiência de instrução, designo para 

o dia 15/06/2016 às 16h30 (horário de MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 3981 Nr: 4683-59.2003.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE MELO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Fabrinny Medeiros - 

OAB:5940/MT

 .Portanto, indefiro o pedido de reabilitação criminal.Oficie-se a 

Superintendência da Polícia Federal de Mato Grosso, para o modo de 

exclusão dos sistemas de informações (Infoseg, S.I.G.O. e SINPI) as 

anotações do acusado referente a este processo, bem como aquelas do 

inquérito policial a este vinculado, dada a sua absolvição.Intime-se o 

advogado por DJE e cientifique-se o Ministério Publico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 132126 Nr: 209-54.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Brito Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIPOLITO SARACHO BICA - 

OAB:16648

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru (Portaria n. 514 de 4.9.2017) e 

cumulativamente na 3ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda (Portaria n. 

669 de 7.11.2017), REDESIGNO a solenidade para o dia 29 de junho de 

2018 às 13h00.

Ciência ao Ministério Público e Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161228 Nr: 994-79.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIAN ABDANUR DE OLIVEIRA, LUCELIA PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADARIO SILVA BORGES FILHO - 

OAB:8104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA PENA.Intimem-se a Defesa e o Ministério Público.Preclusa 

a decisão, arquivem-se, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162337 Nr: 1487-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20748/O

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pela causídica do acusado, de modo que 

proceda conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159324 Nr: 84-52.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Hermenegildo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 .É de se ressaltar, ainda, que meras condições pessoais favoráveis são 

insuficientes para elidir os pressupostos considerados na aludida decisão, 

consoante firme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ): O 

Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que 

persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, 

CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis. 

(Habeas Corpus nº 284.593/SC (2013/0407262-4), 5ª Turma do STJ, Rel. 

Moura Ribeiro. j. 06.02.2014, unânime, DJe 12.02.2014).Ademais, o 

momento é inapropriado para antecipar a discussão de mérito, como 

pretende a combativa defesa do acusado, até mesmo porque nenhuma 

das circunstâncias do enredo que fora invocado restou comprovada de 

plano, o que faz prevalecer os indícios de autoria e materialidade que 

emanam dos autos.Por derradeiro, “em que pese o caráter excepcional 

que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os 

pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da 

prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão 

suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação 

cautelar da acusada. Descabe excogitar de aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando 

ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e 

eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão 

da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 

– 29034/2017).Desta feita, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do 

acusado, e MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA tal como foi lançada, uma 

vez que a necessidade da segregação cautelar restou demonstrada, com 

espeque em dados concretos dos autos.Cientifique-se o Ministério Pública 

e à Defesa Técnica.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 87606 Nr: 5303-22.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos.

INTIME-SE o patrono do reeducando, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

se manifeste acerca do cálculo de liquidação de pena acostado à fl. 316.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 131909 Nr: 127-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Rodrigues Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460-B/MT

 INTIMAR o advogado do réu para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresente o rol de testemunhas, até no máximo 5 (cinco), que irão depor 

em plenário, podendo, inclusive juntar documentos e requerer diligência, 

conforme disciplina o art. 422, e seguintes, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 119287 Nr: 3289-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danubio Viana Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 INTIMAR O ADVOGADO DO RÉU PARA AUDIENCIA DESIGNADA PARA O 

DIA 22/05/2018 às 16h45min que se realizará na sala de audiências da 

Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 118252 Nr: 2967-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Vistos.

 Considerando o petitório de fls. 368/369, DETERMINO vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste no que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144616 Nr: 5532-40.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE AMBRÓSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu para manifestar-se 

acerca do cálculo de pena ref.91, datado de 19/02/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 87606 Nr: 5303-22.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 INTIMAR O ADVOGADO DO RECUPERANDO PÁRA MANIFESTAR-SE 

SOBRE O CÁLCULO DE PENA DATADO DE 15/02/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 116929 Nr: 2531-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilton Modesto Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu para manifestar-se 

acerca do cálculo de pena acostado aos autos ref. 118, datado de 

21/02/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146472 Nr: 6386-34.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiel Pereira de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao advogado do réu para apresentar Defesa Prévia do(s) 

acusado(s.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118252 Nr: 2967-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Vistos.Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO DO JÚRI – em que 

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA foi pronunciado pelo delito previsto no art. 

121, §2º, incisos II, IV e VI, §2°-A, inciso I e §7°, inciso III, todos do Código 

Penal, razão porque será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri 

desta unidade judiciária.Por conseguinte, considerando o que disciplina o 

art. 422, do Código de Processo Penal, as partes arrolaram suas 

respectivas testemunhas que irão depor em plenário, sendo a sessão 

designada para 01.03.2018, às 9h00min.É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO.REDESIGNO A SESSÃO PLENÁRIA PARA O DIA 20.04.2018, 

às 9h, com base no art. 456, §2°, do Código de Processo Penal, devendo 

proceder-se com as devidas notificações, cientificações e baixas de 

estilo.Cumpra-se expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153550 Nr: 9664-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158894 Nr: 12348-38.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MIRELA DA SILVA FERREIRA, ANA 

PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17893/O

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao advogado (a) da ré para apresentar Defesa Prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 83183 Nr: 575-35.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Rocha Brandão, Pedro Francisco 

Brandão, Dievan Rodrigo da Silva, Rodrigo Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838, Carlos Eduardo Oulices de Oliveira - 

OAB:12561/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Vistos.

Considerando que a i. Defesa dos réus Arlindo Rocha Brandão e Pedro 

Francisco Brandão, não apresentaram suas derradeiras alegações, 

embora devidamente notificados, DETERMINO a intimação pessoal 

daqueles acusados, para que, informem se permanecerão com os 

causídicos ou constituirão novos, inclusive se desejam a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, devendo o sr. meirinho 

cientificá-los de tais conjunturas.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 153658 Nr: 9717-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rodrigues Borges, Josiel Aquino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Processo n. 9717-24.2017.811.0013 (153658)

Visto e bem examinado.

DESIGNO o dia 23 de março de 2018, às 13h45min, para realização de 

audiência em que se procederá ao interrogatório dos denunciados Lucas 

Rodrigues Borges e Josiel Aquino Pereira. Oficie-se ao Juízo Deprecante 

informando os dados da presente carta precatória e a data agendada para 

o ato.

Ciência ao Ministério Público, Defesa Técnica e Defensoria Pública.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 141495 Nr: 4259-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katiuce da Silva Moura, Willian da Silva Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da 

denúncia para CONDENAR os acusados KATIUCE DA SILVA MOURA, 

brasileira, solteira, nascida em 04 de janeiro de 1999, natural de 

Cuiabá/MT, RG nº 2489121-5, CPF nº 049,970.581-57, filha de José 

Benedito Gomes da Silva e Clézia Ferreira Moura, residente e domiciliada 

na Rua 07, nº 16, Quadra 23, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT e WILLIAN DA 

SILVA MOURA, brasileiro, solteiro, nascido em 22 de novembro de 1997, 

natural de Pontes e Lacerda/MT, RG n.o 24891240, filho de José Benedito 

Gomes da Silva e Clézia Ferreira Moura, como incursos nas penas do 

artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei Federal nº 11.343/06

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 149898 Nr: 7873-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rosa Batista, Renan de Assis, CLEITON 

DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Edison Oliveira de Souza Junior - OAB:18255/B

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da 

denúncia para CONDENAR os acusados TIAGO ROSA BATISTA, 

brasileiro, solteiro, garçom, nascido em 01 de novembro de 1993, natural 

de Pontes e LacerdalMT, filho de Isabel Rosa Batista Cosme, RG nº 

28195345, CPF n." 056.825.351-54, residente e domiciliado na Avenida 

Minas Gerais, próximo ao Quintal Espeto, Bairro Jardim Primavera, Pontes 

e LacerdalMT (atualmente recolhido no CDP local); RENAN DE ASSIS, 

brasileiro, convivente, mecânico, nascido em 06 de outubro de 1997, 

natural de SorocabalSP, filho de Pedro de Assis e Cleide Pereira de Assis, 
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RG n.o 2363218-6 SSP/MT, CPF n.o 060.469.951-40, residente e 

domiciliado na Rua Nova Zelândia, Quadra 02, Casa 06, Cohab e porto, 

Porto Esperidião/MT (atualmente recolhido no CDP local), fone: (65) 

99815-8879; e CLEITON DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, nascido em 17 de 

maio de 1990, natural de Pontes e Lacerda/MT, filho de Anilza de Oliveira 

Silva, RG n.o 21127026, CPF n.o 031.925.771-18, residente e domiciliado 

na Avenida Minas Gerais, n° 2304, Pontes e Lacerda/MT, como incursos 

nas penas dos artigos 33, caput, e 35 da Lei n.º 11.343/06.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 85255 Nr: 2841-92.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BORGES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a 

punibilidade do delito imputado ao acusado, com fulcro no art. 107, inciso 

IV, do Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal. II. Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.III. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.IV. 

Recolham-se os mandados de prisão, porventura expedidos.V. Após, 

certificado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146127 Nr: 6218-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:4811/MT

 A fim de readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 21 de março 

de 2018, às 14h30min. Intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 37641 Nr: 128-57.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidenir Bispo do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 I.Considerando o disposto no art. 453 do CPP, designo a Sessão Plenária 

para o dia 06/06/2018, às 9h00 (MT).II.Intimem-se as testemunhas 

arroladas, fazendo constar do mandado a data, horário e local da Sessão 

Plenária. Expeçam-se cartas precatórias para intimação dos residentes 

fora da Comarca e desde já consigno que tais testemunhas não são 

obrigadas a comparecer em Plenário, e caso as testemunhas não sejam 

encontradas para realização do júri, não será a sessão redesignada, e 

serão exibidos os vídeos dos depoimentos por elas prestados na fase de 

instrução.III. Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.IV. Intime-se o 

réu (endereço fls. 135). Não sendo ele encontrado no endereço existente 

nos autos, intime-se por edital, já que é dever do acusado manter o 

endereço atualizado junto ao processo.V. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125152 Nr: 5858-34.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Virgilio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO VIRGILIO RODRIGUES, Rg: 

1568628-0, Filiação: Luzia Maria da Costa Souza e Antonio Fernandes de 

Souza, data de nascimento: 09/06/1984, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, 

convivente, Telefone 65-998162500. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.Cite-se o réu FÁBIO VIRGILIO RODRIGUES por 

edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 21 de fevereiro de 2018

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 86751 Nr: 4408-61.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO AMARAL DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Vistos.

INTIME-SE o causídico constituído pelo acusado, para que, no prazo legal, 

apresente as devidas contrarrazões recursais.

Apresentada a aludida peça, ou quedando-se inerte a parte, sendo tudo 

certificado, tornem-me os autos conclusos para decidir em 

prosseguimento – CPP, art. 589.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101232 Nr: 2620-41.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Werbton Nunes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilia Carlos dos Santos 

Garcia Leão - OAB:OAB DF 6702

 Vistos, etc.

Diante da necessidade de adequação da pauta de audiências, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 2018, às 

15h45min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 137122 Nr: 2446-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 821 de 1163



 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 Vistos.

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, 

interposto pelo acusado EDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, em seus 

efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo, consoante certidão 

de fl. 217.

Por fim, considerando que a aludida irresignação está devidamente 

contrarrazoada, DETERMINO a remessa dos autos ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, para o processamento/julgamento do recurso 

interposto (CPP, art. 601), consignando nossas homenagens.

Cumpra, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84151 Nr: 1621-59.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO MANOEL DA SILVA, Cpf: 

62179632134, Rg: 1358695-5, Filiação: Manoel João da Silva e Ambrosina 

Maria da Conceição, data de nascimento: 01/05/1928, brasileiro(a), natural 

de Itapororoca-MT, viuvo(a), aposentado. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc.Trata-se de ação pena proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de Francisco Manoel da Silva, 

para apurar a prática, em tese, do delito do art. 14, caput, da Lei nº 

10.826/2003.Com vista dos autos o n. Promotor de Justiça pugnou pela 

extinção da punibilidade em razão da existência de erro escusável (ref. 

26).E os autos vieram conclusos.Relatei o necessário, fundamento e 

decido.O réu deve ser absolvido sumariamente.O art. 397 do Código de 

Processo Penal assim disciplina:Art. 397.Após o cumprimento do disposto 

no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver 

sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; IV - extinta a punibilidade 

do agente.No caso dos autos, o n. Promotor de Justiça requereu a 

extinção da punibilidade por entender que o acusado agiu com erro de 

proibição escusável, neste sentido, o art. 21 do Código Penal disciplina: 

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude 

do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um 

sexto a um terço.Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o 

agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe 

era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.In casu, 

observo que se trata de réu com 88 (oitenta e oito) anos de idade que 

viveu/vive toda a sua vida na região rural esta cidade, assim, é cultural a 

propriedade de arma de fogo, como a apreendida, para sua subsistência 

pela caça, ou mesmo para a proteção em face de animais silvestres em 

sua residência (zona rural).Desta forma, entendo que não agiu com dolo 

ou culpa, mas sim, acreditando que estava agindo conforme o direito, isso, 

inclusive, em razão de seu pouco estudo.Ademais, conforme bem narrado 

pelo n. Promotor de Justiça o réu possui antecedentes criminais ilibados, 

ou seja,  não possui  personal idade vol tada para o 

crime.DISPOSITIVO.ANTE TODO O EXPOSTO, nos termos do art. 397, II do 

Código de Processo Penal, absolvo sumariamente o acusado Francisco 

Manoel da Silva, em razão da causa excludente de culpabilidade do erro 

de proibição escusável.Cientifique-se o Ministério Público e intime-se o 

réu.Decreto o perdimento da arma e das munições apreendidas na fl. 32, 

uma vez que são produtos de crime, devendo a diretoria do foro 

providenciar o encaminhamento das mesmas para o Exército, para a 

consequente destruição. Após o trânsito em julgado, restitua-se a fiança 

de fl. 30 ao acusado ecomunique-se o necessário e arquivem-se com as 

baixas e anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 21 de fevereiro de 2018

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 147291 Nr: 6717-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Luciana de Quintino, Marcio José dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucio Araujo de Souza - 

OAB:

 Vistos etc.

I. Designo audiência para oitiva da testemunha deprecada, para 26 de abril 

de 2018, às 17h30. (MT).

 II. Intimem-se a testemunha para que seja ouvida na data designada, 

devendo constar no mandado a data, hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Intime-se o réu, na pessoa de seu patrono (art. 422, §1º da CNGC), 

bem como este por DJE.

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149819 Nr: 7830-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adriano Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Pontes e Lacerda

Gabinete da Terceira Vara

Vistos, etc.

Elabore-se novo cálculo de pena a cumprir, seguindo-se de vista à Defesa 

e ao Ministério Público.

Pontes e Lacerda, 04 de setembro de 2017

Elmo Lamoia de Moraes

 JUIZ SUBSTITUTO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161159 Nr: 950-60.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondonia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucimaro B. Rodrigues - 

OAB:RO 4959, Marcos Rogério Garcia Franco - OAB:4081, Rildo 

Rodrigues Salomão - OAB:RO 5335

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória oriunda do juízo 1ª vara criminal da comarca 

de Costa do Marques/RO, deprecada com a finalidade de proceder à 

inquirição da testemunha de acusação WALDINEI DOS SANTOS COELHO, 

nesta comarca.

Assim, considerando que a missiva foi devidamente instruída, designo 

audiência de inquirição para o dia 17 de julho de 2018, às 13h00min.

Intimem-se o acusado, o seu defensor e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010610-78.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para juntar aos autos os dados 

bancários para transferência dos valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-74.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CAMILO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada parte embargada para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010792-64.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ALBINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença a seguir transcrita 

parcialmente. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-70.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INDYARA BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes promovente e promovida em relação a r. sentença, 

parcialmente transcrita a seguir: "A lesão sofrida é dano de grande monta 

e de caráter irreversível a ser suportado pelo autor enquanto perdurar em 

vida. Nosso ordenamento jurídico adotou o sistema aberto, assim, a 

indenização, nesses casos, não tem o efeito de reposição da perda, deve 

ser arbitrada ao prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, 

tendo em vista a dor moral, não podendo se constituir em enriquecimento 

do beneficiário nem causar desestabilização financeira à causadora do 

dano. Leciona Humberto Theodoro Júnior que “cabe assim ao prudente 

arbítrio dos juízes e à força criativa da doutrina e jurisprudência a 

instituição de critérios e parâmetros que haverão de presidir as 

indenizações por dano moral, a fim de evitar que o ressarcimento, na 

espécie, não se torne expressão de puro arbítrio, já que tal se 

transformaria numa quebra total de princípios básicos do Estado 

Democrático de Direito, tais como, por exemplo, o princípio da legalidade e 

da isonomia.” (Responsabilidade Civil - Danos Morais e Patrimoniais - 

Acidente no Trabalho - Ato de Preposto. Revista dos Tribunais, v. 731, p. 

91-104). Considerando tudo o que foi exposto anteriormente, entendo que 

deve ser arbitrada a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de danos morais.Quanto aos danos materiais, pede o autor a condenação 

dos requeridos a título de danos materiais no importe de R$ R$2.757,96, 

também lhe assiste razão, vez que em razão da conduta da requerida se 

viu obrigada a pagar este valor para retornar para Cuiabá.III - DISPOSITIVO 

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

condenar o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos a contar deste 

decisum e de R$ 2.757,96 (dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e 

noventa e seis centavos) a título de danos materiais, com juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da data da compra da passagem aérea junto a 

outra companhia aérea e correção monetária a partir da data da presente 

sentença, com correção pelo IGPM. P.R.I.C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-83.2013.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT0016095A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado para manifestar-se no processo quanto ao Despacho 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CABRAL DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente a fim de comparecer a audiência de 

conciliação designada para o dia 22 de março de 2018 às 15H40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-65.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTILA ROSALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLC/LUIZ MARINHO PALUDETO-ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-88.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMERIO GONCALVES MADRONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente Procedente o 

pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a pagar à Reclamante , o valor de 

R$ 4.000,0 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 

405) e correção monetária a partir do presente decisum. Declaro ainda, a 

inexistência de qualquer débito da autora com a ré em relação aos 

contratos litigados. Defiro a liminar pleiteada para retirada do nome da 

reclamante do rol de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$100,00 (cem reais) todos os seus legais efeitos. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando 

que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-42.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA APARECIDA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovida para apresentar contrarrazões aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida da sentença transcrita parcialmente, 

bem como intimá-lo para manifestar-se sobre os Embargos. "ISSO POSTO, 

Julgo IMPROCEDENTE o pedido e condeno, solidariamente, a parte 

requerente e o advogado Stephany Quintanilha da Silva o pagamento de 

multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos cofres 

públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, a título 

de condenação, em favor da demandada. Oficie-se à OAB-MT, com cópia 

da sentença e petição inicial, informando acerca do número de demandas 

promovidas pelo advogado nesta Comarca, até a presente data. P.R.I. 

Intimem-se para cumprimento da sentença, no prazo de 15 dias, após o 

trânsito em jugado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 10% 

sobre a condenação, nos termos do art.475-J do CPC."

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70840 Nr: 962-42.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simão Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Souza Steffeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 C E R T I D Ã O

ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial em substituição legal, lotada 

na Segunda Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado 

de Mato Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

Poxoréu/MT, 31 de maio de 2017.

Rosely Lopes de Araújo

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62055 Nr: 342-35.2013.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Araújo - 

OAB:3.654-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para conceder a guarda da 

infante LARISSA ARAUJO RODRIGUES MARCELO em definitivo ao 

requerente LAZARO RODRIGUES MARCELO.Expeça-se termo de guarda 

definitivo em favor do requerente.Sem custas e despesas 

processuais.Notifique-se o representante do Ministério Público.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 03 de julho de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75501 Nr: 1268-74.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1268-74.2017.811.0014 (Código: 75501)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA ajuizada por ALOISIO MARQUES 

DA SILVA, qualificado nos autos.

 À fl. 66, a parte requerente pugnou pela extinção do processo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.
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Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 02 de agosto de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75501 Nr: 1268-74.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1268-74.2017.811.0014 (Código 75501)

Vistos em correição.

Cumpridas as diligências necessárias, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 30 de novembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77137 Nr: 2033-45.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU TSEREROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - OAB:MT 

20.332-A

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78014 Nr: 149-44.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLI FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20349/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, não há como, pelo menos neste momento processual, aferir 

se a parte autora realmente faz jus ao benefício previdenciário pleiteado, 

de maneira que não se encontra evidenciada a presença dos requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela de urgência, a teor do disposto 

no art. 300, do NCPC, razão pela qual INDEFIRO-A.No mais, uma vez que 

no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), 

CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante preceitua o art. 

183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.Observe-se o disposto 

no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da CNGC/MT, se 

necessário.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72695 Nr: 1987-90.2016.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:OAB/MT 15616

 “VISTO. Defiro os pedidos. Assim, vislumbra-se que fora procedida à 

oitiva das testemunhas presentes. No mais, aguarde-se o retorno da Carta 

Precatória expedida à fl. 99 e, após, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público e a Defesa para apresentarem seus memoriais escritos no prazo 

legal de 05 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para sentença”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76603 Nr: 1778-87.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poxoréu-MT, Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Municipais Poxoréu Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josineia Sanabria Ortiz Prado - 

OAB:9822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63644 Nr: 274-51.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Honorio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT Saúde - Instituto de Assistência à Saúde do 

Servidor do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Bergamo - 

OAB:OAB/MT 10.497-A, kelen Taques Siqueira Matta - OAB:OAB/MT 

14.218, Regina Macedo Gonçalves - OAB:OAB/MT 505

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66946 Nr: 647-48.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Bispo de Araújo 

Filho - OAB:OAB/MT 14537

 Certifico que, em 12/2/2018, foi publicada a certidão que intimou as partes 

para a manifestação, no prazo de 10(dez) dias, acerca do novo auto de 
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avaliação juntado às folhas 508/509. Certifico ainda, que, em 15/2/2018 às 

15h42min17seg foi feita a carga pela Servidora da 2ª Vara Luciana (mat. 

8613) para a advogada da requerente Dra Dayse, sendo devolvido em 

23/2/2018 às 14h16min11seg. Sendo assim, diante do exposto, devido ao 

lapso temporal, intimo o advogado da parte requerida para que manifeste 

acerca do laudo acima citado, reabrindo o prazo mencionado para o 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69995 Nr: 447-07.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70537 Nr: 764-05.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Pereira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Castro Menezes - 

OAB:16.545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73624 Nr: 324-72.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 324-72.2017.811.0014 (Cód. 73624)

VISTO,

 Chamo o feito à ordem.

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Benefício por Idade 

Rural. Assim, constata-se que inicial foi recebida (ref. 59) sem que 

cumprisse todos os requisitos necessários.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, parte requerente não juntou aos autos seu comprovante de 

endereço.

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos, comprovante de endereço sob pena de 

indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução 

do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Poxoréu – MT, 23 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78115 Nr: 197-03.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, não há como, pelo menos neste momento processual, aferir 

que a parte autora realmente faz jus ao benefício pleiteado junto ao INSS, 

e, por tal razão, a presença da probabilidade do direito e do dano ou risco 

ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

concessão da tutela da evidência e urgência.No mais, mma vez que no 

caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), 

CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante preceitua o art. 

183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.Observe-se o disposto 

no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da CNGC/MT, se 

necessário.Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do 

NCPC.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76924 Nr: 1913-02.2017.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaul Nunes - OAB:MT 12211 

B

 Código: 76924

DESPACHO

VISTO,

 REMETAM-SE, a assessoria do juízo, as informações requisitadas pelo 

Relator do Habeas Corpus nº 1001154-29.2018.8.11.0000 – Primeira 

Secretaria Criminal, e prestadas por este juízo nesta data, via Malote 

Digital, conforme determinações da CNGC.

DEFIRO o pedido formulado à fl. 195, ante o julgamento do HC n. 

1011783-96.2017.8.11.0000.

Por fim, sobrevindo julgamento do Habeas Corpus nº 

1001154-29.2018.8.11.0000, intime-se e cientifique-se as partes.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 22 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77192 Nr: 2078-49.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de Mediação/Conciliação, foi agaendada para o 

dia 03/04/2018, às 13:40, neste juízo, Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - CEJUSC

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30120 Nr: 924-06.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Wanzeller Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerca dos documentos acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77173 Nr: 2064-65.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de Mediação/Conciliação, foi agaendada para o 

dia 03/04/2018, às 13:50, neste juízo, Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77181 Nr: 2070-72.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de Mediação/Conciliação, foi agaendada para o 

dia 03/04/2018, às 13:45, neste juízo, Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68201 Nr: 1282-29.2015.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, AALdS, DMdCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALTEIR LOPES DA SILVA, Rg: 

1686166-3, Filiação: Manoel Mecias Lopes e Maria de Lourdes da Costa 

Silva, data de nascimento: 30/03/1985, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, suinicultor. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerido é genitor de ARIEL ALMEIDA LOPES DA 

SILVA, conforme cópias da certidão de nascimento em anexo. Ocorre que 

o requerido nunca contribuiu com nada. Em verdade sempre que a 

genitora do infante entra em contato com o requerido para estipularem um 

acordo acerca dos alimentos, o mesmo diz que não pode ajudar. , diante 

da necessidade da criança, requer medida para que seja fixado 

judicialmente obrigação alimentar num patamar de 30% , além de 50% das 

despesas exxtraordinárias.

Despacho/Decisão: Processo nº. 1282-29.2015.811.0014 (Código: 

68201)VISTO,Ante a impossibilidade de citar VALTEIR LOPES DA SILVA 

pessoalmente, cite-se o executado, via edital, com prazo dilatório de trinta 

(30) dias. Transcorrido in albis o prazo da citação e permanecendo o 

requerido sem se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, NOMEIO para atuar como curador especial do supracitado 

demandad0, a advogada THIAGO SOUZA BORGES - OAB/MT 9.035, 

devendo esse ser intimada para, em cinco (05) dias, declinar nos autos se 

aceita a honrosa nomeação, caso em que o prazo para a providência 

imperiosa começará a fluir.Em caso de aceite, ARBITRO, desde já, 

honorários advocatícios na monta de 05URH em favor da causídica 

nomeado, nos termos da Tabela de Honorários da OAB/MT.Após, 

apresentada a defesa, PROMOVAM-SE os atos necessários para o 

regular processamento do feito, observado o teor da Portaria nº 

01/2017-DF desta comarca.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.Poxoréu – MT, 01 de fevereiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 25 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66184 Nr: 199-75.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GMB, MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA APARECIDA MARTINS, Cpf: 

00743234154, Rg: 1581773-3, Filiação: Pedro Antonio Martins e Terezinha 

Rodrigues Martins, data de nascimento: 06/02/1968, brasileiro(a), natural 

de Poxoréu-MT, solteiro(a), lavradora. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 18 de janeiro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 25 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69372 Nr: 112-85.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEIA DOS SANTOS JESUS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: 1)DECLARAR que KELVIN RYAN DOS SANTOS 

FERREIRA não é filho de ADELVAN JUSTINIANO FERREIRA;2)DETERMINAR 

ao Cartório de Registro Civil competente que proceda à alteração do 

assento de nascimento de KELVIN RYAN DOS SANTOS FERREIRA para 

retirar o nome do pai ADELVAN JUSTINIANO FERREIRA e, por 

consequência, retirar seu sobrenome “FERREIRA” e a referencia aos avós 

paternos;Com o trânsito em julgado, certifique-se e expeça-se mandado 

de averbação e remeta-se ao Cartório de Registro Civil competente para 

as alterações pertinentes.Sem custas e despesas processuais.Cumpridas 

as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 10 de dezembro de 

2017.MYRIAN PAVAN SCHENKELJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 25 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61448 Nr: 1136-90.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVdS, AHVdS, AVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDA VIEIRA GUIMARÃES, Cpf: 

64040984234, Rg: 3495720, Filiação: José Correia Guimarães e Tereza 

Vieira Guimarães, data de nascimento: 25/05/1973, brasileiro(a), natural de 

Dom Aquino-MT, solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO da requerente, para comparecer A 

segunda Vara de Poxoréu, informar endereço atualizado do executado 

para prosseguimento da ação. O não comparecimento em 10 dias 

importará na extinção ddo feito.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se o Sr. Oficial de Justiça 

para devolver mandado expedido nestes autos, no prazo de 48 (quarenta 

e oito horas), certificando o seu cumprimento, sob pena de aplicação das 

penalidades administrativa cabíveis.Se for o caso, diligencie-se a Sra. 

Gestora junto à Central de Mandados a fim de verificar se o mandado foi 

redistribuído a outro oficial de justiça.Com a juntada, certifique-se a Sra. 

Gestora o decurso do prazo para comparecimento da parte interessada 

em Juízo para dar prosseguimento no feito, caso necessário, e retornem 

os autos conclusos para extinção. Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 25 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72109 Nr: 1660-48.2016.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiana Ferreira Cavalcante de Souza, Valdiana 

Ferreira Cavalcante de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Waldemar Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eudson Rosa da Silva - 

OAB:14165/MT, Raul Antunes Macedo - OAB:MT/15674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 72109

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido retro, por consequência, DETERMINO o apensamento 

deste feito com o Processo nº. 862-53.2017.811.0014 e Código 74642, por 

se tratarem de ações conexas.

Após, INTIMEM-SE as partes para que manifestem, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Em seguida, conclusos.

Às providências.

Poxoréu/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juiza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75564 Nr: 1296-42.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Santana Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do 

NCPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao 

ESTADO DE MATO GROSSO por meio de sua SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE que forneça ao requerente o medicamento “quetiapina (quetros 

20g)”; e ao MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, por meio de sua SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, que forneça ao requerente o medicamento 

“divalproato de sódio - depakote (torval cr 500g)”, sob pena de incorrer em 

multa diária, a qual arbitro, desse já, em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).INTIME-SE o Estado de Mato Grosso e o Município de Poxoréu/MT, 

na pessoa de seus representantes legais, informando de que terão o 

prazo de cinco (05) dias, para providenciar o cumprimento da presente 

decisão, sob pena de incorrer em multa diária, conforme sobredito.Saliento 

que nada obsta, porém, que a parte autora apresente orçamentos para a 

compra dos medicamentos e, pleiteie pelo bloqueio de verbas públicas, 

caso não haja o efetivo cumprimento do comando judicial.DETERMINO, 

ainda, que os requeridos comprovem, ao término do prazo fixado, o 

efetivo cumprimento da decisão liminar, sob pena de constrição de 

valores, conforme sobredito.INTIME-SE a Procuradoria Geral do Estado e 

do Município, bem como os Secretários de Saúde do Estado e do Município 

acerca da presente tutela de urgência concedida.CITEM-SE os requeridos, 

para, querendo, contestarem a ação no prazo legal, fazendo constar às 

advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com a máxima URGÊNCIA. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73113 Nr: 46-71.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 46-71.2017.811.0014 (Código 73113)

SENTENÇA

VISTOS,

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de ERIVELTON LOPES AMORIM, 

devidamente qualificados nos autos.

Notadamente à fl. 54, verifica-se que a parte requerente pugnou pela 

desistência da presente ação e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informou o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 OFICIE-SE ao DETRAN-MT para que proceda ao levantamento de eventual 

restrição judicial sobre o bem oriundo desta presente ação, bem como, ao 

SERASA, a fim de que sejam canceladas quaisquer restrições em nome 

do Requerido, decorrentes desta ação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 26 fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 77642 Nr: 2304-54.2017.811.0014

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSG, NRSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nestes autos.

Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo desta ação, enviando-lhe 

uma cópia da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações que entender necessárias.

Após o decurso do prazo para informações, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação e, em seguida, venham conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29911 Nr: 715-37.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no 

importe de R$ 283,22 ( duzentos e oitenta e três reais e vinte e dois 

centavos) que foi condenado nos termos da r. sentença de fl. 176/177. 

Este valor deverá ser recolhido num único boleto descriminado o valor das 

custas processuais , sendo R$ 194,32 (cento e noventa e quatro reais e 

trinta e dois centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 88,90 (oitenta e oito 

reais e noventa centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" 

clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de 

receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e 

mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos 

cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67909 Nr: 1150-69.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poxoréu - Previ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Processo nº. 1150-69.2015.811.0014 (Código: 67909)

DESPACHO

VISTO,

 Defiro o pedido de SUSPENSÃO pelo prazo de 200 (duzentos) meses, a 

serem contados a partir da cota de publicação da Lei Municipal 

apresentada (ref. 114).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 26 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77172 Nr: 2063-80.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contertação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30108 Nr: 912-89.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bancred S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:/ 13431

 Processo nº 912-89.2011.811.0014 (Código 30108)

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença intentado por CECÍLIA ALVES 

VIEIRA em face de BANCO BANCRED S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos.
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Prosseguindo, INTIMEM-SE os executados para que, em 15 (quinze) dias, 

cumpra integralmente a cláusula terceira do acordo referendado entre as 

partes, sob pena de busca e apreensão.

 Decorrido o prazo supra sem o cumprimento da obrigação, INTIMEM-SE os 

exequentes para, no prazo legal, requererem o que entenderem de direito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Poxoréu – MT, 27 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78037 Nr: 156-36.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simiro Alves de Araújo, Erotildes Ribeiro de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozair Barcelo Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO a 

liminar de interdito proibitório em favor dos autores, devendo ser expedido 

mandado de interdito proibitório, a ser respeitado por todo e qualquer 

pretenso invasor das terras de posse dos requerentes, denominada Sítio 

Roncador, localizada na zona rural deste Município e comarca de 

Poxoréu/MT.Consigne no respectivo mandado que o descumprimento da 

ordem judicial acarretará em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), sem prejuízo de ser o réu compelido a ressarcir os autores de 

eventuais danos materiais que porventura venham a ser experimentados 

em decorrência das ações inadvertidas da invasão.II – DA AUDIÊNCIA 

INAUGURAL.Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 334 do novel Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novo Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§ 5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, art. 344).Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77122 Nr: 2029-08.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contertação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24417 Nr: 1638-05.2007.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manzifestar-se acerca do petitório retro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75778 Nr: 1409-93.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benhur Generoso do Amaral Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contertação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62731 Nr: 975-46.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fernandes Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/PR, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29373 Nr: 178-41.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva, Osmar Resplande 

de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Leticia Borges Reis - OAB:13.385/MT, Rayssa 

Resplande Xavier - OAB:OAB/MT 19.342

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 23 de outubro de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70746 Nr: 889-70.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, representado pelo 

Procurador Patryck de Araújo Ayala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 889-70.2016.811.0014 (Código 70746)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por ADRIANO SOUZA 

PAULINO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 130, a parte exequente informa o pagamento voluntário do débito 

executado e, assim, requer transferência do valor para sua conta, bem 

como a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pelo exequente à fl. 130.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houver, pela parte executada.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Consigno que neste ato realizo a transferência para a conta informada à 

fl. 130.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Poxoréu/MT, 07 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69927 Nr: 413-32.2016.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovane José Ferreira de Lana, Edilaine Ferreira de 

Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 413-32.2016.811.0014 (Código 69927)

SENTENÇA

Vistos em correição

Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL formulado por GEOVANE JOSÉ 

FERREIRA DE LANA e EDILAINE FERREIRA DE LANA, devidamente 

qualificados nos autos, visando à retirada de ativos pertencentes à sua 

genitora, ELIZABETE FERREIRA DOS SANTOS LANA, remanescentes em 

sua conta poupança por ocasião de seu falecimento.

Às fls. 36, o Banco Santander informou que a de cujus não possuía 

qualquer relacionamento junto àquela instituição bancária.

Vieram os autos conclusos.

É breve relatório.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que foi informado pela instituição bancária 

a inexistência de qualquer relacionamento comercial com a de cujus, de 

modo que não há valores que a parte requerente possa levantar.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 10 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29960 Nr: 764-78.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Colucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Verdério da Silva - 

OAB:MT 20.762, João Pedro de Arruda Soares - OAB:20602/A

 Diante do exposto, DECRETO A NULIDADE da penhora online que recaiu 

sobre os numerários depositados na conta-poupança do executado 

(conta nº 7.709-7), na importância de R$ 37.480,67 (trinta e sete mil, 

quatrocentos e oitenta reais e sessenta e sete reais) em face da 

impenhorabilidade dos valores inferiores a quarenta salários mínimos, nos 

termos do art. 833, inc. X, do Novo Código de Processo Civil, por corolário 

DETERMINO o desbloqueio do referido valor.INDEFIRO a liberação do valor 

bloqueado em conta corrente (conta nº 10.577-5).Por outro lado, o direito 

do exequente há que ser satisfeito.Assim, INTIME-SE o exequente para 

que indique bens do executado, ou requeira o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

execução.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 

22 de janeiro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70840 Nr: 962-42.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simão Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Souza Steffeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78083 Nr: 172-87.2018.811.0014

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Cleiton Ferreira Leonis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos de 

Silva - OAB:9.565

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, III c/c 321 e 282, § 2º, 

c/c 319, todos do Código de Processo Penal, CONCEDO a liberdade 

provisória ao indiciado LUIZ CLEITON FERREIRA LEONIS, devidamente 

qualificado nos autos. Por outro lado, aplico ao indiciado as seguintes 

MEDIDAS CAUTELARES:1)Comparecer em juízo a todos os atos 

processuais para os quais for intimado;2)Não se ausentar do território da 

comarca de Poxoréu/MT, sem prévia comunicação ao juízo e, 

autorização3)Proibição de frequentar bares, boates e casas de 

prostituição.Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem 

liberatória não inviabiliza que nova decisão seja proferida com base em 

elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir 

do contexto fático-probatório. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA EM 

FAVOR DO INDICIADO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. 

Aguarde-se a vinda do inquérito policial e, após, traslade-se cópias das 

peças principais ao procedimento criminal, arquivando-se o presente feito. 

Notifique-se o representante do Ministério Público. Intimem-se, inclusive a 

vítima da presente decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 
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cautelas de estilo.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28710 Nr: 1216-25.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Ronan Figueiredo 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda 

indenizatória, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de 

Processo Civil.Por conseguinte, CONDENO o requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, 

SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que beneficiário da gratuidade de 

justiça.Por fim, com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação 

das partes no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16525 Nr: 289-69.2004.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Wagner Carneiro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idaiolan Santos Guimarães, Odilon Vicente de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiana Oliveira de Almeida - 

OAB:15809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 VISTO,De início, DEFIRO a substituição processual em relação ao 

requerido falecido, devendo a capa dos autos ser retificada para constar 

o ESPÓLIO DE ODILON VICENTE DE PAULA como réu da 

ação.Prosseguindo, vislumbra-se dos autos que até o presente momento a 

testemunha João Batista Cavalcante da Silva, qualificada às fls. 620, não 

foi inquirida pela falta de diligência da secretaria da vara, uma vez que 

embora determinada a expedição de carta precatória tão logo apresentado 

o endereço atualizado da testemunha, até o presente momento tal 

deliberação não foi cumprida.Deste modo, em homenagem ao princípio do 

contraditório e ampla defesa, INTIME-SE o atual requerido da ação, por 

intermédio de seu advogado, para que manifeste nos autos a insistência 

na oitiva da testemunha supramencionada, caso em que deverá 

apresentar o endereço atualizado da mesma, porquanto o último data de 

2014 (fls. 620), sob pena de preclusão.Não obstante, considerando a 

necessidade de promover o regular processamento do feito com 

celeridade, notadamente por tratar-se de processo incluso na Meta 02 do 

CNJ, eis que em trâmite desde o ano de 2004, assinalo ao requerido o 

prazo de 48h (quarenta e oito horas) para manifestação nos autos.Vindo 

aos autos a manifestação pela insistência da testemunha, instruída com o 

endereço atualizado dessa e, sendo o logradouro de comarca diversa, 

EXPEÇA-SE, de logo, a competente carta precatória; por outro lado, se o 

endereço apresentado localizar-se na circunscrição desta jurisdição, 

CONCLUSOS para designação de audiência.Entretanto, se decorrido o 

prazo in albis, ou o requerido manifestamente desistir da inquirição da 

testemunha não ouvida, por medida de economia processual DECLARO, 

desde já, encerrada a instrução processual, devendo as partes serem 

intimadas, para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentar seus 

derradeiros memoriais (NCPC, art. 364, § 2º).Após decorrido o prazo, com 

ou sem a apresentação das alegações finais escritas, CONCLUSOS para 

análise e decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência 

que o caso requer.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28902 Nr: 1407-70.2010.811.0014

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJPA, JDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Juscilene Vieira de Souza - OAB:7236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:MT 13.604-A, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371/MT

 Certifico que a audiênia de mediação/conciliação foi agendada para o dia 

03/04/2018, às 15:30 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos , para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28322 Nr: 829-10.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRMdF, DMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Barros Curado - 

OAB:10944/MT, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - 

OAB:18597/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELCI LUCAS DA FONSECA, 

brasileiro(a), casado(a), operador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 29 de 

setembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70474 Nr: 716-46.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 “VISTO. Vistos. Tendo sido aceita a proposta pelo acusado e seu 

advogado, HOMOLOGO A PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO, ressalvando a estes que a suspensão será revogada se, no 

curso do prazo, vier a ser processado por outro crime ou contravenção, 

ou ainda descumprir qualquer das condições impostas. Em observância ao 

Provimento nº 05/CGJ do Tribunal de Justiça deste Estado, os valores 

deverão ser depositados em conta judicial, vinculada à Conta Única do 

Poder Judiciário deste Estado nos autos de Código 71735. Ainda, consigo 

que todos os depósitos realizados na conta, que serão emitidos por meio 
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de guia expedida pelo Sistema SISCONDJ, deverão identificar o nome do 

depositante e o número do feito que originou a pena pecuniária (Código 

70474), atentando-se aos itens 7.32.16 e 7.32.17 da CNGC. Feitas as 

advertências das consequências do descumprimento das condições 

acima citadas, a MMª Juíza de Direito indagou ao acusado se aceitava e 

prometia cumprir as condições impostas. O acusado e seu advogado 

aceitaram as condições impostas. Intimem-se. Cumpra-se, com as 

cautelas de estilo, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63934 Nr: 510-03.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Jorge de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB:

 “VISTO. I – Vislumbra-se que fora procedida à oitiva das testemunhas 

presentes e o interrogatório do réu, e, não houve requerimento de 

diligência pelas partes, razão pela qual DOU POR ENCERRADA a instrução 

processual. II – No mais, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a 

Defesa para apresentarem seus memoriais escritos no prazo legal de 05 

(cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para sentença”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77623 Nr: 2290-70.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Odete da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiênia de mediação/conciliação foi agendada para o dia 

03/04/2018, às 15:50 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos , para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26524 Nr: 506-39.2009.811.0014

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Ferreira Santos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDOMIRO FERREIRA SANTOS 

COELHO, Cpf: 56068042120, Rg: 2139493-8, Filiação: Francisco Correia 

de Brito e Jovelina Ferreira Coelho, brasileiro(a), casado(a), lavrador. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, 

CONDENO acusado VALDOMIRO FERREIRA SANTOS COELHO, vulgo 

“Mirinho”, brasileiro, casado, serviços gerais, portador do RG nº 

2139493-8/SSP/MT, nascido aos 19/03/1949, natural de de São João da 

Ponte, filho de Francisco Correia de Brito e Jovelina Ferreira Coelho, 

residente e domiciliado na Rua 07 de Setembro, nº 70, Vale Rico, na 

cidade e Comarca de Guiratinga/MT, como incurso nas penas do artigo 38, 

caput, da Lei nº 9.605/98IV - DOSIMETRIA DA PENA:Desse modo, passo a 

dosar individualmente sua pena, em estrita observância aos artigos 68, 

caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da CF.A pena prevista para o crime 

descrito no artigo 38, caput, da Lei nº 9.605/98 é de detenção de 01 (um) 

a 03 ( t rês)  anos,  ou mul ta,  ou ambas as penas 

cumulativamente.Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 

59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a 

espécie, nada tendo a valorar. Não há registro nos autos de antecedentes 

criminais. Não existem elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a 

valoração da conduta social ou a personalidade do réu.O motivo do delito 

é o próprio do tipo. Quanto às consequências e às circunstâncias não há 

informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente; 

por fim, não há de ser sopesado o comportamento das vítimas.Assim, 

considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, 

fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção, 

por entender como suficiente para a reprovação do crime. Deixo de aplicar 

pena de multa, ante a informação constante nos autos de que não possui 

condições financeiras de arcar com o valor. Encontra-se presente a 

circunstância atenuante da confissão espontânea. Contudo, tendo em 

vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a 

pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 

do STJ.Não se vislumbra a ocorrência circunstâncias agravantes. Não há 

causas de diminuição ou aumento que possam modificar a pena, razão 

pela qual torno a pena como definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção. 

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, 

deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 

aberto. Presentes os requisitos para substituição da pena, converto-a 

pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito, a ser definida 

pelo juízo da execução, nos termos dos artigos 7º, incisos I e II, da Lei nº 

9.605/98 c/c artigo 44 do Código Penal.Ainda, deixo de aplicar o instituto 

da suspensão condicional da pena ante a previsão expressa no artigo 77, 

III, do Código Penal.Com fundamento no artigo 387, §1º, do Código de 

Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo 

em vista que o início do cumprimento da pena será em regime aberto.DA 

PRESCRIÇÃO:No que se refere à pena privativa de liberdade, levando-se 

em consideração que a pena definitivamente aplicada ao réu VALDOMIRO 

FERREIRA SANTOS COELHO foi de 01 (um) ano de detenção para o crime 

38, caput, da Lei nº 9.605/98, verifico a ocorrência da prescrição 

retroativa no caso dos autos.Nos dizeres de Cezar Roberto Bitencourt, 

entende-se por prescrição:"...a perda do direito de punir do Estado, pelo 

decurso de tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo 

previamente fixado. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade 

(art. 107, IV, 1ª figura, do CP)", (in Manual de Direito Penal, Parte Geral, 

volume I, Editora Saraiva, ano 2000, 6ª edição, p. 671). Consoante 

determina o artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pretensão punitiva do 

Estado prescreve em 04 (quatro) anos, “se e o máximo da pena é igual a 

um ano ou, sendo superior, não excede a dois”.Se entre a data do 

recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória houver 

decorrido período de tempo previsto no artigo 109 do Código Penal, deverá 

ser declarada extinta a punibilidade, com base na prescrição retroativa. 

Assim, considerando que as penas definitivamente aplicadas ao réu, 

diante de todas as circunstâncias analisadas, foi concretizada em 01 (um) 

ano de detenção, com base no artigo acima mencionado, prescreve em 04 

(quatro) anos, pois, no caso em tela, passaram-se mais de 06 (seis) anos 

entre a data de recebimento da denúncia (15/12/2009 – fls. 75) até a 

presente data.Nesse contexto, imperativo reconhecer a extinção da 

pretensão punitiva estatal no caso vertente, por força da prescrição 

retroativa (CP - artigo 107, IV), vez que, levando-se em conta a pena 

privativa de liberdade aplicada, constata-se haver decorrido, desde o 

recebimento da denúncia até a presente data, tempo superior aos 04 

(quatro) anos previstos no artigo 109, V, do Código Penal, sem que nesse 

período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva do 

prazo prescricional. V - DISPOSIÇÕES FINAIS:Diante do exposto 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA Estatal, nos 

termos dos artigos 107, IV, e artigo 109, V, ambos do Código Penal, c/c 

artigo 61, caput, do Código de Processo Penal e, por consequência 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu VALDOMIRO FERREIRA 

SANTOS COELHO, qualificado nos autos, no que se refere a pena 

privativa de liberdade e a multa, nos termos do artigo 114, II, do Código 

Penal.Isento o condenado do pagamento das custas e despesas 

processuais diante da concluída pobreza, situação que pode ser auferida 

do fato de ter sido defendido por Defensor Público e por advogado 

nomeado.Notifique-se o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública 

Estadual.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 10 
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de maio de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75759 Nr: 1403-86.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josenice Cândida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25088 Nr: 372-46.2008.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo dos Santos, André Morales Castanho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 "VISTO. Tendo em vista o teor da Portaria nº. 779/20178/DPG, publicada 

no dia 22/08/2017, suspendendo o atendimento do núcleo da Defensoria 

Pública desta comarca, por prazo indeterminado, nomeio a advogada 

JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - OAB/MT 23.529 como dativa dos 

denunciados, de modo que fixo o valor de 5 (cinco) URH. Assim, 

vislumbra-se que fora procedida à oitiva da testemunha presente e, não 

houve requerimento de diligência pelas partes, razão pela qual DOU POR 

ENCERRADA a instrução processual. No mais, aguarde-se o retorno da 

Carta Precatória expedida para o interrogatório do réu ANDRÉ e após, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa para 

apresentarem seus memoriais escritos no prazo legal de 05 (cinco) dias. 

Após, façam os autos conclusos para sentença”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68302 Nr: 1322-11.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Nascimento Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:MT 15.758-A

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-90.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIANO PINTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000063-90.2017.8.11.0014 REQUERENTE: JOVENIANO PINTO DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Joveniano Pinto de Araújo em face de Vivo S.A., devidamente qualificados 

nos autos. Fundamento e decido. Compulsando os autos -Id n. 10862974, 

verifico que a parte Requerente, conquanto devidamente intimada, deixou 

de comparecer à Audiência de Conciliação, a qual foi realizada no dia 

27.11.2017. Dessa forma, o Processo deve ser extinto, nos termos do 

artigo 51 da Lei n. 9.099/95, o qual estabelece: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo (...) Assim, diante da 

contumácia da parte Requerente, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda, que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-96.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA XAVIER DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000082-96.2017.8.11.0014 REQUERENTE: PATRÍCIA REGINA XAVIER DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

Patrícia Regina Xavier de Sousa em face de Vivo S.A., devidamente 

qualificados nos autos. Fundamento e decido. Compulsando os autos -Id n. 

10863461, verifico que a parte Requerente, conquanto devidamente 

intimada, deixou de comparecer à Audiência de Conciliação, a qual foi 

realizada no dia 27.11.2017. Dessa forma, o Processo deve ser extinto, 

nos termos do artigo 51 da Lei n. 9.099/95, o qual estabelece: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I – quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo (...) 

Assim, diante da contumácia da parte Requerente, opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95. Considerando ainda, que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto 

a decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 
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no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51892 Nr: 1101-39.2013.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSE LODI, IRENE DAMEDA LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT

 Autos nº 1101-39.2013.811.0033 – Cód. 51892

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento.

Após, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de janeiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63767 Nr: 1021-70.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDS, YVSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS, CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 :(...) Quanto aos honorários do douto advogado Maycon Gleison Furlan 

Picinin, que atuou no presente feito como defensora dativa do requerente, 

arbitro a importância de R$ 4.482,53 (quatro mil quatrocentos e oitenta e 

dois reais e cinquenta e seis centavos), utilizando-me como parâmetro a 

tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Mato Grosso. (fl. 114) (...)Permanecem inalterados os demais 

termos da sentença.Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se.São José do Rio Claro – MT, 26 de fevereiro 

de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64485 Nr: 1407-03.2016.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDE GONSALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY STRUZIATO, RUBENS DIAS, 

AMELIA JUNCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:4.903/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, RAÍSSA 

DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON DA SILVA - 

OAB:268677/SP, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Intimo a parte requerida, RUBENS DIAS e AMELIA JUNCO DIAS, por 

intermédio de seus procuradores para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca da proposta de honorários periciais.

 (...) cientificando-o que os honorários periciais deverão ser arcados 

integralmente pelo requerido Rubens Dias e Amélia Junco Dias, sendo que 

50% do valor deverão ser levantados pelos peritos no inicio dos trabalhos 

e os outros 50% com a homologação do laudo em questão. (...) (decisão 

de fls. 399/405).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:27.323 RS

 Intimo ambas as partes, por intermédio de seus procuradores, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca do auto de 

constatação juntado às fls. 196/197.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52315 Nr: 1583-84.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSE LODI, IRONE DAMEDA LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Autos nº 1583-84.2013.811.0033 – Cód. 52315

Vistos.

1 – Cumpra-se o despacho proferido anteriormente;

2 – Citem-se os executados, tanto pessoalmente (endereço às fls. 41), 

bem como por intermédio de seu procurador (ver procuração fl. 39, autos 

nº 51892), na forma já indicada na decisão de fls. 22/23, observando-se 

os consectários legais;

 3 – Tome por termo a caução indicada à fl. 42 (imóvel indicado à fl. 49);

4 – Proceda-se à atualização do endereço dos executados, consoante 

informação da exequente à fl. 42;

5 – Ainda, sobre o pedido de adjudicação formulado pelo exequente à fl. 

42, manifestem-se os executados, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 876, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo que 

caso decorrido o prazo sem manifestação destes, certifique-se e 

venham-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

São José do Rio Claro – MT, 29 de janeiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54360 Nr: 191-75.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JULIAN DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA HELENA SIMÕES DE 

MATOS - OAB:41.463 OAB/MG

 .A vista do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de JORGE JULIAN 

DE MATOS, brasileiro, casado, inscrito no CPF n.º 156.305.446-91, 

portador da Cédula de Identidade n.º M-277.693 SSP/MG, filho de 

Agostinho Catarina e Terezinha de Melo Matos, nascido em 05/10/1952, 

natural de Belo Horizonte/MG declarando antecipadamente a prescrição 

punitiva com base na pena em perspectiva, o que faço com fulcro assente 

no art. 107, IV c/c art. 109, V todos do Código Penal.Com o trânsito em 

julgado desta decisão, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro/MT, 07 de fevereiro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32878 Nr: 1066-16.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM ZON AMAZÔNIA AGROINDUSTRIAL 

LTDA, ANTONIO STEFANE FILHO, HERALDO KIEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1066-16.2012.811.0033 – Cód. 32878

Vistos.

Reitere-se a intimação do requerente, nos termos do despacho proferido 

anteriormente.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 28 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59979 Nr: 1415-14.2015.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS, BFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSF, AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se o requerente pessoalmente, para se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias acerca do conteúdo da certidão encartada à fl. 82, sob pena 

de extinção do feito.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73647 Nr: 2796-86.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.30, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76806 Nr: 125-56.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RCI BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA DOS SANTOS FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71891 Nr: 2114-34.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. RODRIGUES DA CUNHA EIRELI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPR BRASIL - IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de Sinop/MT ou retire a mesma nesta 

Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54478 Nr: 1264-63.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO EXPEDITO LAIKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora a se manifestar no 

prazo legal sobre a contestação juntada as fls. 58/66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54478 Nr: 1264-63.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO EXPEDITO LAIKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por Invalidez Rural

Autos: 1264-63.2016.811.0049 – (Código 54478)

 Vistos em correição.

ARTEMIO EXPEDITO LAIKOVSKI propôs ação previdenciária em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, ambos qualificados 

nos autos, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez rural. 

Com a inicial, juntou documentos de fls. 13/56.

Citada, a autarquia ré apresentou contestação, postulando pela 

improcedência dos pedidos contidos na exordial. (fls. 58/66)

Impugnação à contestação juntada às fls. 68/70.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado 

da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

art. 355 do Novo Código de Processo Civil.

 O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, declaro saneado o 

processo.

 FIXO como ponto controvertido: a) a efetiva existência de atividade rural 

em regime de economia familiar exercida pela parte requerente; b) a 

suposta invalidez e c) o alcance dessa moléstia, a influir em seu 

desempenho profissional.

Desde já, verifico que a prova pericial solicitada pelas partes é relevante 
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para o prosseguimento do feito. Sendo assim, DEFIRO produção de prova 

pericial, conforme requerido pelas partes e prova oral, consistente no 

depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado 

aos autos em até 15 dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

 Quanto à prova pericial, considerando inexistir profissional habilitado 

neste Juízo, oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de residência 

da parte autora a fim de que no prazo de 30 dias e sob pena de 

responsabilidade criminal, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.

 O ofício deverá ser encaminhado com cópias da inicial e contestação do 

presente feito, devendo o perito responder aos quesitos apresentados 

pelas partes e encaminhar laudo ao juízo em 30 (trinta) dias a contar da 

data da perícia.

 Com a vinda, INTIMEM-SE as partes, para que compareçam no DIA, HORA 

E LOCAL AGENDADOS.

 Quanto à prova oral, advirto que cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar as testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da 

audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 

03 dias antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

 Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

 Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação.

 Após, com ou sem manifestação, tornem conclusos para designação de 

audiência.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 05 de junho de 2017.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59941 Nr: 1178-58.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RENATO MORANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÓGENES MESSIAS SILVA ALVES E SOUZA 

ME, DUARTE E BRASIL LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA BASSANEZI MORANDIN - 

OAB:139.696, LIVIA MARIA STETER CECILIATO - OAB:263.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, MARIA ARLENE PESSOA COSTA - 

OAB:15.201-MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos em correição.

Citem-se as partes requeridas, para responderem em 15 (quinze) dias. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor.

Postergo a análise da liminar depois de decorrido o prazo para defesa.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 21936 Nr: 2194-91.2010.811.0049

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO EUGÊNIO PALMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFREDO FERESIN DE 

ABREU - OAB:7241/DF

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Ricardo Eugênio 

Palmeira, alegando omissão na decisão de fls. 234, a qual homologou o 

acordo, conforme prevê o artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo 

Civil.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

Primeiramente, insta salientar que a finalidade dos embargos de 

declaração é complementar ou retificar a decisão, acórdão ou sentença 

quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos.

 Compulsando os autos, verifico que os presentes embargos merecem 

acolhimento, conforme passo a expor.

Inicialmente, destaco que a sentença embargada homologou o acordo 

anteriormente entabulado entre as partes em audiência (fls. 163/165), nos 

termos em que foi acordado.

Contudo, com intuito de evitar futuras alegações de nulidade, omissão e 

prejuízos à parte requerida, ACOLHO os embargos de declaração 

interpostos, acrescentando:

I – Homologo o acordo, conforme prevê o artigo 487, inciso III, ‘b’, do 

Código de Processo Civil, revogando a liminar anteriormente deferida e 

baixando qualquer restrição e penhora existente, eis que a parte requerida 

comprovou o cumprimento integral do acordo entabulado, conforme 

documentos de fls. 172/174e e 180/233.

No mais, persiste a decisão como está lançada.

Quanto ao pedido de expedição de ofícios a SEMA, IBAMA e JBS de 

Confresa indefiro-o, eis que, trata-se de pedido não abarcado pelo acordo 

firmado e homologado pelo Juízo.

Publique-se, retifique-se anotando o necessário e intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60749 Nr: 1549-22.2017.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA FELICIANO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 07/2017- CGJ, sirvo-me do presente para 

intimar a parte autora para que, no prazo legal comprove nos autos o 

recolhimento da diligencia do Oficial de Justiça, para efetivo 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59863 Nr: 1140-46.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA GOMES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 1140-46.2017.811.0049 - (código 59863)

Requerente: LUZIA GOMES ALMEIDA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 
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mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

abril de 2018, às 10:00 horas. Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 22 de janeiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45166 Nr: 2140-23.2013.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEZIR V. S. FILHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62686 Nr: 2630-06.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. DO ARAGUAIA - SICREDI 

ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A, SAMUELL DA 

SILVA RIBEIRO - OAB:15689-A/MT

 Vistos.

Defiro pedido de fls.50, tendo em vista a parte embargada conter 

advogado constituído nos autos da ação em apenso, código 46329.

Cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 677 §3° do Código de 

Processo Civil, dando-lhe ciência acerca da Sessão de 

Mediação/Conciliação conforme fls. 43.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62650 Nr: 2614-52.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT, SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:15689-A/MT

 Vistos.

Defiro pedido de fls. 48, tendo em vista a parte embargada conter 

advogado constituído nos autos da ação em apenso, código 46330.

Cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 677 §3° do Código de 

Processo Civil, dando-lhe ciência acerca da Sessão de 

Mediação/Conciliação conforme fls. 42.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62651 Nr: 2615-37.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-B/MT

 Vistos.

Defiro pedido de fls.46, tendo em vista a parte embargada conter 

advogado constituído nos autos da ação em apenso, código 46331.

Cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 677 §3° do Código de 

Processo Civil, dando-lhe ciência acerca da Sessão de 

Mediação/Conciliação de fls. 42.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62652 Nr: 2616-22.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT

 Vistos.

Defiro pedido de fls.47, tendo em vista a parte embargada conter 

advogado constituído nos autos da ação em apenso, código 53150.

Cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 677 §3° do Código de 

Processo Civil, dando-lhe ciência acerca da Sessão de 

Mediação/Conciliação conforme fls. 40/41.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62653 Nr: 2617-07.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT

 Vistos.

Defiro pedido de fls.52, tendo em vista a parte embargada conter 

advogado constituído nos autos da ação em apenso, código 53151.

Cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 677 §3° do Código de 

Processo Civil, dando-lhe ciência acerca da Sessão de 

Mediação/Conciliação conforme fls. 43.

Intimem-se.

 Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64142 Nr: 330-37.2018.811.0049

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ONEIDE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 O pedido de prisão domiciliar também é improcedente, eis que a postulante 

não demonstrou estarem presentes nenhuma das hipóteses que 

autorizariam a prisão domiciliar. Em que pese a autuada possuir filha 

menor de idade (adolescente com 13 anos), a gravidade dos fatos 

supostamente praticados por ela evidencia que a medida alternativa não 

será suficiente para coibir a prática delitiva, eis que teria transformado sua 

residência num local de mercancia de drogas, sendo, portanto, inviável a 

substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Ademais, a filha 

adolescente da requerente, atualmente com 13 anos de idade, está sob os 

cuidados de familiares. (...) Posto isso, acolho o parecer ministerial de fls. 

66/70 e indefiro o requerimento formulado pela investigada Maria Oneide 

Barbosa às fls. 50/60. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa. 

Cumpra-se. Vila Rica/MT, 27 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva. Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61090 Nr: 1731-08.2017.811.0049

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS 

SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS 

- OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 52/7-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação do patrono do requerente; com a finalidade de 

informar se procedeu o recebimento dos objetos que foram restituídos às 

fl. 27/28, uma vez que os autos serão arquivados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46835 Nr: 866-87.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIERME PAULO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT

 Vistos.

Considerando o deferimento da inscrição deste Magistrado no curso de 

formação continuada “Audiência de Custódia”, a ser realizado nas 

instalações da ESMAGIS/MT no período de 06 e 07 de novembro do 

corrente ano, com início às 08h, bem como a necessidade de afastamento 

de 02 (dois) dias para deslocamento, REDESIGNO a audiência 

anteriormente agendada nos presentes autos para o dia 12 de abril de 

2018, às 11h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Expeça-se e providencie-se o quanto necessário para intimação das 

partes e testemunhas.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62394 Nr: 2277-67.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBERLEY GOMES DE 

REZENDE - OAB:14288/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

considerando que o dia 14/02/2018 será ponto facultativo impulsiono os 

autos para redesignar a Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 

04/05/2018, às 15:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54478 Nr: 1264-63.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO EXPEDITO LAIKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/07, impulsiono os 

presentes autos para que seja feito carga ao Procurador do INSS, com a 

finalidade de manifestação quanto ao laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52312 Nr: 189-86.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o 

fim de CONDENAR o acusado Albino Almeida de Souza, devidamente 

qualificado, como incurso nas penas do artigo 14, caput, da Lei 

10.826/2003. (...). Assim sendo, ante a inexistência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 

(dois) anos de reclusão.Na segunda fase, vislumbro a incidência da 

atenuante da confissão espontânea. Contudo, diante da fixação da pena 

base em seu mínimo legal, inviável se apresenta qualquer redução, nos 

termos da Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual mantenho a pena em 02 

(dois) anos de reclusão.Na terceira fase, verifico a inexistência de causas 

de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a 

pena de 02 (dois) anos de reclusão.Para o cumprimento da pena, em 

consonância com o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime 

inicial ABERTO.O réu não chegou a ficar preso, eis que pagou a fiança 

arbitrada pela Autoridade Policial (fls. 29 a 31). Logo, não há detração a 

ser computada, conforme determinado pelo artigo 387, §2º, do CPP.Tendo 

em vista que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa 

cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 20 (vinte) dias-multa. Inexistindo 

informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no 

patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.Presentes os requisitos legais do Código Penal, 
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artigo 44, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu por duas 

restritivas de direitos, consistentes em:a) prestação pecuniária que fixo 

em valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, a ser destinada 

pelo juízo da execução penal;b) prestação de serviços à comunidade, 

cujas condições serão fixadas pelo juízo da execução 

penal.Considerando-se a pena imposta na presente sentença, bem como 

por entender não estarem presentes os fundamentos para decretação da 

prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, caso 

queira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58104 Nr: 230-19.2017.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TEODORO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 59, "...deixei de intimar 

José Teodoro de Faria...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48840 Nr: 214-36.2015.811.0049

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 48840

Vistos.

Em virtude da convocação deste Magistrado para participar do Curso de 

Formação Continuada, sobre o tema “Direito e Gênero: debates sobre 

violências contra as mulheres”, a ser realizado na ESMAGIS/MT, nos dias 

26/02 e 27/02/2018, conforme documento em anexo, REDESIGNO para o 

dia 24 de abril de 2018, às 16:30 horas (horário oficial do Mato Grosso), a 

audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50094 Nr: 891-66.2015.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMOTON DE SOUZA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça (fl. 69), "...Certifico e dou fé 

eu oficial de justiça infra-assinado, que: devolvo o respeitável mandado a 

central de mandado visto que: O erário indenizatório seja discrepante ao 

endereço objeto deste."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56353 Nr: 2216-42.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal sobre o laudo médico pericial juntado às fls. 48/72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63244 Nr: 2933-20.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO LUIS TOSO, ANDERSON TOSO, 

ELISABETE NUNES TOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63469 Nr: 3119-43.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO LUIS TOSO, ANDERSON TOSO, 

ELISABETE NUNES TOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63390 Nr: 3051-93.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO ROSA CAMPOS, MARCO TULIO 

CAMPOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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 Cod. Proc.: 59786 Nr: 1093-72.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, JOSÉ 

CARLOS GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDORO BARTNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN SOUSA ELEUTÉRIO DE 

LUCENA - OAB:21.718-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 53, "...deixei de citar 

Izidoro Bartnik, haja vista que não consegui localizar o referido 

endereço...".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 19094 Nr: 2112-94.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE BONAVIGO, AMILTON 

TAVARES DA SILVA, JERÔNIMO WILLIAN MACHADO JUNIOR, JANETE 

MARTINS DOS SANTOS, DANILO FRANCO DE CARVALHO, CEZALTINO 

DAMACENO FILHO, WASHINGTON JOSÉ SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B, GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT, JOSUÉ SILVA MARINHO - OAB:MT 12423-A, 

MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, MARIO SERGIO DOS 

SANTOS FERREIRA JUNIOR - OAB:MT/ 12.622, PAULO ROBERTO 

TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Prov.52/70-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação das partes, quanto à audiência para proceder ao 

interrogatório do réu, designada no Juízo Deprecado de Jataí-GO para 

21/05/2018 às 15h20min, nos termos da Súmula 273 do STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63279 Nr: 2955-78.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER MACHADO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62437 Nr: 2484-62.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON CARNEIRO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça (fls. 21), "Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO em que a 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA move contra 

CLEYTON CARNEIRO DE ARAUJO, compareci à Av. E, n. 1330, Bairro 

Inconfidentes, Cidade e Comarca de Vila Rica – MT, em 29/01/2018, 

aproximadamente às 08h55min, e ali estando falei com a moradora 

Jaqueline Rodrigues, celular n. (66) 98409-5550, a qual disse que não 

conhece o Requerido. Sendo assim, não foi possível fazer a citação."

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40757 Nr: 329-62.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA RODRIGUES DOS REIS, FRANCISCLENE 

MARTINS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIA RODRIGUES DOS REIS, Cpf: 

01467758213, Rg: 5935358, Filiação: Zelia Rodrigues dos Reis Costa, data 

de nascimento: 05/07/1987, brasileiro(a), natural de Santana do 

Araguaia-PA, convivente, do lar, Telefone 66 98414-6337. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Considerando a não localização do (a) acusado (a), 

determino a expedição de oficio a SEJUDH solicitando que informe se o (a) 

réu (ré) está preso (a) em alguma unidade prisional deste Estado.Caso 

seja informado em qual estabelecimento prisional o (a) réu (ré) se 

encontra, desde já fica determinada sua citação por carta precatória, nos 

termos do CPP art. 353.Caso o (a) acusado (a) não esteja preso (a), 

determino sua citação por edital, nos termos do CPP, artigo 361.Nessa 

hipótese, transcorrido o prazo do edital sem resposta, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para fins do artigo 366 do CPP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria da Glória Fausto 

da Silva, digitei.

Vila Rica, 21 de fevereiro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48201 Nr: 1922-58.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI DE SALES, ANTONIO RODRIGUES DE 

FRANÇA FILHO, RILDO CEZAR DIAS, DIEGO CAMARGO DA COSTA, 

WESLEI DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT, CAMILA MOURA FEITOZA - OAB:17816/MT, HIDALGO 

FONSECA PARREIRA - OAB:18936/MT, MARIA ARLENE PESSOA 

COSTA - OAB:15.201-MT, OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - 

OAB:17861-A/MT, ROGÉRIO NOBREGA DA SILVA - OAB:14736-A/MT, 

ROGERIO NOBREGA DA SILVA - OAB:247265, THIAGO AUGUSTO 

GOMES DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Vistos.

I- Certifique-se quanto o cumprimento das deliberações da decisão de fls. 

570/572, em seguida intimem-se o Dr. Ademar Ribas, OAB/MT 2.739 e a 

Dr. Camila Moura Feitoza, OAB/MT 17.816 para que se manifestem, pelo 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, quanto às provas a serem produzidas 

e a reunião das ações penais n° 48201 e 49069.

II- Compulsado os autos, verifico ter sido cumprida decisão de fls. 

574/575, conforme Termo de Entrega às fls. 577, e também ter sido 

realizado Laudo de Exame Pericial Balística Forense (fls. 398/410), 

destarte, determino que sejam remetidas ao Exército as armas de fogo e 

munições apreendidas nos autos (fls. 22/23), nos termos do artigo 25 da 

Lei 10.826/2003.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49780 Nr: 766-98.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO SALOMÃO PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos do TRF, onde houve a homologação 

da desistência recursal, nos termos da legislação vigente e do Prov. 

56/7-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono da 

parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18763 Nr: 1813-20.2009.811.0049

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abisson Ribeiro Fernandes - 

OAB:OAB/BA 38.826

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Alcides Augusto da Costa Aguiar, 

devidamente qualificado nos autos, inicialmente em razão de haver 

praticado, a infração penal prevista no art. 41 da Lei Ambiental Penal – Lei 

9.605/98.

A denúncia foi recebida em 26.08.2011 (fls. 26). O acusado foi citado 

pessoalmente (fls. 61) e apresentou resposta à acusação por intermédio 

de defensor constituído fls. 65/74, apresentando procuração às fls. 75.

É o relatório.

DECIDO.

Analisados os autos, constato a incidência da prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, pois houve o decurso de mais de 03 (três) anos após 

a data dos fatos (26.08.2011), sem a incidência de nenhuma causa 

impeditiva, interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Cumpre frisar que a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser 

apreciada a qualquer momento, até mesmo por ser questão prejudicial do 

mérito.

Nesse sentido a Súmula 241 do extinto Tribunal Federal de Recursos:

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva prejudica 

o exame do mérito da apelação criminal.

Assim também o disposto no Código de Processo Penal, artigo 61:

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do investigado Alcides 

Augusto da Costa Aguiar, devidamente qualificado, com fundamento legal 

no Código Penal, artigo 107, inciso IV, primeira figura (prescrição) 

combinado com artigo 109, inciso VI.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as baixas e 

informações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62653 Nr: 2617-07.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para proceder a citação da parte requerida, nos 

termos do artigo 677 § 3º do CPC, dando-lhe ciência acerca da sessão de 

mediação/ conciliação conforme fls. 43, a qual fora designada para o dia 

06/03/2018 às 13h00min - horário de Mato Grosso, conforme determinado 

as fls. 53.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-13.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VALTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010094-13.2015.8.11.0049 REQUERENTE: VALTINO DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação 

do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, não estando sujeitos a 

preparo”. No presente caso verifica-se que a sentença observou todos os 

pedidos das partes e que o Embargante requer efeito modificativo da 

sentença, não sendo possível na via eleita. Portanto não existe qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver 

é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo 

CONHECIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO 

ACOLHIMENTO, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1022 do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 22 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-13.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VALTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010094-13.2015.8.11.0049 REQUERENTE: VALTINO DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 842 de 1163



Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação 

do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, não estando sujeitos a 

preparo”. No presente caso verifica-se que a sentença observou todos os 

pedidos das partes e que o Embargante requer efeito modificativo da 

sentença, não sendo possível na via eleita. Portanto não existe qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver 

é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo 

CONHECIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO 

ACOLHIMENTO, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1022 do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 22 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-70.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JUARY BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE SCHWINGEL OAB - MT0008957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010043-70.2013.8.11.0049 REQUERENTE: JUARY BARBOSA DE SOUZA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao 

juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, 

não estando sujeitos a preparo”. No presente caso verifica-se que a 

sentença observou todos os pedidos das partes e que o Embargante 

requer efeito modificativo para declarar injusta a inscrição no cadastro de 

proteção ao crédito. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte 

embargante com o posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a 

reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio 

idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo CONHECIMENTO dos presentes 

Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO ACOLHIMENTO, ante a ausência 

dos requisitos reclamados pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 22 de 

fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-70.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JUARY BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE SCHWINGEL OAB - MT0008957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010043-70.2013.8.11.0049 REQUERENTE: JUARY BARBOSA DE SOUZA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao 

juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, 

não estando sujeitos a preparo”. No presente caso verifica-se que a 

sentença observou todos os pedidos das partes e que o Embargante 

requer efeito modificativo para declarar injusta a inscrição no cadastro de 

proteção ao crédito. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte 

embargante com o posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a 

reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio 

idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo CONHECIMENTO dos presentes 

Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO ACOLHIMENTO, ante a ausência 

dos requisitos reclamados pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 22 de 

fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010055-79.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA BARTNIKOVSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010055-79.2016.8.11.0049 EXEQUENTE: SAMPAIO CORREA & CIA LTDA 

- EPP EXECUTADO: JESSICA BARTNIKOVSKI Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se Ação de Execução 

de Título Extrajudicial proposta por SAMPAIO CORREIA E CIA LTDA – EPP, 

em face de JESSICA BARTINIKOSKI, em que executa duplicadas cujo valor 

total chega ao patamar de R$ 809,86 (Oitocentos e nove reais e oitenta e 

seis centavos). A parte reclamante requereu a desistência desta ação, 

haja vista ter realizado nova negociação com a reclamada. Assim, entendo 

que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO FONAJE, a seguir 

transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 
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CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGAR EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010056-69.2013.8.11.0049 REQUERENTE: PAULO MACIEL LOUZEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C 

REPARAÇÃO DE, movida por PAULO MACIEL LOUZEIRO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em que 

alega que no mês de agosto de 2012 a requerida realizou uma vistoria em 

seu imóvel e retirou o medidor, ao que em janeiro de 2013 recebeu uma 

fatura no valor de R$1.276,18 (mil duzentos e setenta e seis reais e 

dezoito centavos), alega que se houve fraude no medidor não é sua 

responsabilidade e sim do antigo proprietário. A reclamada suscita 

preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de 

perícia, e no mérito informa que foi realizada uma inspeção no imóvel do 

reclamante em que se verificou que o medidor apresentava lacres 

violados, razão pela qual é devida a recuperação do consumo, 

requerendo desta forma pedido contraposto para condenação do 

reclamante ao pagamento do débito, juntou aos autos termo de ocorrência 

e inspeção assinado pelo reclamante, relatório de verificação metrológica 

do aparelho n°10853/2012 e ficha cadastral com histórico de consumo. É o 

breve relato. Não acolho o pedido preliminar de incompetência do juízo, 

vez que desnecessário se faz a perícia no aparelho medidor ante ao 

histórico de consumo juntado aos autos e pela perícia oficia já realizada 

pela parte reclamada. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados, 

além do dever de trazer documentos comprobatórios de suas alegações. 

Sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Pelo 

contexto probatório coligido, em especial, o relatório do consumo de 

energia elétrica juntado com a contestação demonstram que não houve 

qualquer irregularidade na cobrança da recuperação de consumo da 

unidade consumidora do reclamante. Ademais, a reclamada comprovou ter 

realizado procedimento de inspeção e verificação do aparelho e constatou 

fraude no registro do consumo. Ainda, a rigor, competia ao reclamante 

demonstrar inegavelmente a existência da irregularidade da cobrança 

demonstrando que não houve alteração na rotina do imóvel, motivo pelo 

qual, de acordo com a regra insculpida no artigo 373, inciso I, do CPC, não 

provando o fato constitutivo de direito. POSTO ISTO e por tudo mais que 

dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial e 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto condenando o reclamante ao 

pagamento do débito sob judice. Revogo a liminar deferida. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 12 de 

fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-08.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

EDIJANE DOS SANTOS COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010062-08.2015.8.11.0049 REQUERENTE: EDIJANE DOS SANTOS 

COELHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por EDIJANE DOS 

SANTOS COELHO, em face de BANCO BRADESCO S.A e BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, em que alega que no ano de 2012 

realizou alguns empréstimos com a reclamada, porém, desconhece o 

empréstimo no valor de R$162,65 (cento e sessenta e dois reais e 

sessenta e cinco centavos), contrato n° 576070181-0, e no valor de 

R$80,90 (oitenta reais e noventa centavos), contrato n°584828209. A 

reclamada preliminarmente requereu a retificação do polo passivo para 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A e no mérito alega que os 

empréstimos foram contratos pela reclamante com assinatura pessoal, 

porém, não foram adimplidos, juntou aos autos cópia dos contratos de 

empréstimos assinados pela reclamante de R$162,65 (cento e sessenta e 

dois reais e sessenta e cinco centavos), contrato n° 576070181-0, e no 

valor de R$80,90 (oitenta reais e noventa centavos), contrato 

n°584828209. É o breve relato. A preliminar de retificação do polo passivo 

não merece ser acolhida vez que o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S.A, já consta no polo passivo da presente demanda. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados, além do dever de trazer 

documentos comprobatórios de suas alegações. Verifica-se no presente 

caso que a reclamante de fato contratou os empréstimos questionados 

com a devida assinatura de contrato escrito, juntado nos autos pela parte 

oposta, desta forma, restou demonstrado a relação jurídica entre as parte 

e o dever da reclamante em quitar o débito. A boa-fé objetiva é talvez o 

mais importante princípio do direito contratual contemporâneo. É o dever 

imposto a quem quer que tome parte em relação negocial, de agir com 

lealdade e cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar 

as legítimas expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres 

anexos, deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de 

previsão legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Logo, a 

improcedência da pretensão contida na inicial é medida que se impõe. 

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos da exordial. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 
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9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 12 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-93.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO LUCIO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO VALE DO ARAGUAIA LTDA - ME (REQUERIDO)

HOZANA CRISTINA COSTA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GALENO CHAVES DA COSTA OAB - MT11902/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010078-93.2014.8.11.0049 REQUERENTE: MARCO ANTONIO LUCIO DA 

COSTA REQUERIDO: COLEGIO VALE DO ARAGUAIA LTDA - ME, HOZANA 

CRISTINA COSTA DE SOUSA Vistos etc. Dispensado relatório nos termos 

do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por LUCAS GABRIEL LUCIO DA COSTA, menor 

representado pelo seu genitor MARCO ANTONIO LUCIO DA COSTA, em 

face de COLÉGIO VALE DO ARAGUAIA – CVA, vez que em tese sofreu 

constrangimento pela diretora da reclamada. Verificando na peça 

vestibular que, figura no polo ativo desta reclamatória pessoa incapaz, 

sendo assim, obrigo-me a observar o disposto no caput do art.8.º da Lei 

n.º 9.099/95, reconhecendo a incompetência jurisdicional deste Juizado 

Especial Cível para o processamento e julgamento da demanda judicial. 

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. 

VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE O MENOR INCAPAZ SER PARTE NOS 

JUIZADOS. ART. 8º, "CAPUT", E PAR. 1º, I, DA LEI Nº 9.099/95. 

PROIBIÇÃO, AINDA, DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, PELA 

NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE, CONFORME 

ART. 9º, "CAPUT", DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 51, INC. I, DA LEI N° 

9.099/95. RECURSO PREJUDICADO. PROCESSO EXTINTO.” (Recurso Cível 

Nº 71004312682, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 07/08/2013). 

CONSUMIDOR. CAUSA EM QUE FIGURA COMO AUTORA MENOR 

RELATIVAMENTE INCAPAZ, REPRESENTADA PELA GENITORA. AFRONTA 

AO DISPOSTO NO ART. 8º, § 1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA A SER RECONHECIDA E DECLARADA PELO 

JUÍZO EM QUALQUER FASE DE JURISDIÇÃO. INEXISTE A FIGURA DA 

REPRESENTAÇÃO DO INCAPAZ NA SEARA DO JEC. FEITO EXTINTO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (Recurso Cível Nº 71004404703, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, 

Julgado em 25/07/2013). A capacidade da parte para propor ação é 

questão que envolve a competência dos Juizados Especiais e não a mera 

ilegitimidade de parte, portanto, trata-se de matéria de ordem pública 

reconhecível de ofício pelo juiz e consequente extinção do processo. 

Desta forma, entendo que falece a parte requerente de legitimidade para a 

propositura da demanda, uma das condições da ação que o Juiz pode e 

deve reconhecer a qualquer tempo, conforme já mencionado. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo 

RECONHECIMENTO da INCOMPETÊNCIA da parte Reclamante, devido a sua 

incapacidade civil, em consequência, e pela extinção do presente feito 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 8º c/c. o art. 51, II, da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-41.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUZANIA RODRIGUES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GALENO CHAVES DA COSTA OAB - MT11902/B (ADVOGADO)

SHINTHIA MARIA GONCALVES OAB - MT0016950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSO ANTONIO SOARES (REQUERIDO)

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010075-41.2014.8.11.0049 REQUERENTE: LUZANIA RODRIGUES PINTO 

REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, NILSO 

ANTONIO SOARES Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Trata-se Ação Rescisória com Pedido de Restituição de 

Valores e Indenização por Danos Morais proposta por LUZANIA 

RODRIGUES PINTO, em face de ITAÚ ADM. DE CONSÓRCIO LTDA e NILSO 

ANTÔNIO SOARES, em que alega que no dia 21 de novembro de 2013 

adquiriu do segundo reclamado um consórcio contemplado no valor de R$ 

20.436,00 (vinte mil, quatrocentos e trinta e seis reais), pagando ao 

mesmo o valor de R$6.570,00 (seis mil quinhentos e setenta reais) e mais 

taxas de administração de R$ 210,30 (duzentos e dez reais e trinta 

centavos). Sendo assim realizou os procedimentos administrativos, 

aprovou um fiador junto à primeira reclamada sendo que após o envio dos 

documentos a primeira reclamada informou que iria realizar o pagamento 

em 48h, contudo, a primeira reclamada não realizou o pagamento à 

proprietária do veículo e nem informou o porquê, sendo que a reclamante 

após 2 meses sem o pagamento requereu o cancelamento do consórcio e 

pagou R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) do aluguel do veículo que já 

estava em sua posse, tendo vários problemas de saúde por este motivo. 

A primeira reclamada em contestação alega que não houve falha na 

prestação de serviço, vez que a reclamante era ciente do procedimento 

de deveria encaminhar os documentos e que após o faturamento a 

reclamada teria 10 dias úteis para analisar os documentos e mais 10 dias 

para realização do pagamento ao vendedor. Além, disso a restituição pelo 

cancelamento somente deve ser realizada com o encerramento do grupo 

ou contemplação da cota. O segundo reclamada contesta suscitando 

preliminar de ilegitimidade passiva, vez que a cessão da cota há havia sido 

concretizada, razão pela qual já não era sujeito da relação jurídica sob 

judice. É o breve relato. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pelo segundo reclamado esta merece ser acolhida, pois, restou 

demonstrado nos autos que a cessão de crédito já havia sido realizada à 

reclamante, inclusive, com a aprovação de fiador. Desta forma, NILSON 

ANTÔNIO SOARES, não é parte legitima para figurar na presente 

demanda, vez que não faz parte da relação jurídica, ora questionada. Em 

detida analise aos documentos e provas juntadas aos autos temos que 

razão assiste a reclamante, pois, adquiriu uma cota contemplada, aprovou 

fiador, a primeira reclamada enviou carta informando que a proposta de 

faturamento já havia sido aprovada, neste mesmo documento já 

constavam os dados do veículo a ser adquirido. Ademais, os e-mails 

encaminhados pela reclamante demonstram que a todo tempo tentou 

resolver administrativamente sem obter resposta da reclamada. Contudo, 

diante de todos estes fatos provados pela promovente a reclamada ITAÚ 

ADM. DE CONSÓRCIO LTDA apenas alega que a reclamante não enviou os 

documentos e não aguardou o prazo contratual, sendo leviana ao tomar 

posse do veículo sem a concretização do procedimento de faturamento e 

pagamento, contudo, não trouxe provas do alegado, não sendo tampouco 

razoável o prazo de 2 meses para a conclusão do faturamento ou ao 

menos uma satisfação ao consumidor. É inaceitável em qualquer pratica 

consumerista privar o consumidor do produto adquirido por tanto tempo 

sem prestar satisfação pela demora. Logo, o réu não trouxe prova alguma 

dos fatos constitutivos de seu direito, descumprindo assim, o art. 373 do 

CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso 

destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa 

pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, 

em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever 

de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade 

com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, 
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senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa das 

reclamadas no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pelas reclamadas culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. Portanto, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.’ E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Desse modo, tenho 

que, devida é a indenização à parte reclamante, ao que os fatos, sem 

dúvidas, geraram desconforto, aflição e transtornos em extensão 

suficiente para configurar o dano moral. Ademais, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado às reclamada, que poderiam ter solucionado o problema 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ademais, devem também ser restituídos os danos materiais 

decorrentes do ato ilícito praticado pela primeira reclamada e também à 

devolução dos valores pagos ao consórcio descontados as despesas 

contratuais, pois, como informado em contestação a devolução deve ser 

realizada com a contemplação da cota, fato este que já havia ocorrido e 

que, inclusive, é o objeto da lide. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, 

para o fim de: A) DECLARAR a ilegitimidade passiva do reclamado NILSON 

ANTÔNIO SOARES; B) CONDENAR a primeira reclamada à devolução dos 

valores pagos ao consórcio, corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do respectivo 

desembolso, vez que cota já está contemplada; C) CONDENAR a primeira 

reclamada ao pagamento a título de danos materiais no valor de 

R$1.500,00 (mil e quinhentos reais); D) CONDENAR a primeira reclamada a 

pagar à reclamante a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 

de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da 

sentença; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 12 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-41.2014.8.11.0049
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Advogado(s) Polo Ativo:
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NILSO ANTONIO SOARES (REQUERIDO)

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010075-41.2014.8.11.0049 REQUERENTE: LUZANIA RODRIGUES PINTO 

REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, NILSO 

ANTONIO SOARES Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Trata-se Ação Rescisória com Pedido de Restituição de 

Valores e Indenização por Danos Morais proposta por LUZANIA 

RODRIGUES PINTO, em face de ITAÚ ADM. DE CONSÓRCIO LTDA e NILSO 

ANTÔNIO SOARES, em que alega que no dia 21 de novembro de 2013 

adquiriu do segundo reclamado um consórcio contemplado no valor de R$ 

20.436,00 (vinte mil, quatrocentos e trinta e seis reais), pagando ao 

mesmo o valor de R$6.570,00 (seis mil quinhentos e setenta reais) e mais 

taxas de administração de R$ 210,30 (duzentos e dez reais e trinta 

centavos). Sendo assim realizou os procedimentos administrativos, 

aprovou um fiador junto à primeira reclamada sendo que após o envio dos 

documentos a primeira reclamada informou que iria realizar o pagamento 

em 48h, contudo, a primeira reclamada não realizou o pagamento à 

proprietária do veículo e nem informou o porquê, sendo que a reclamante 

após 2 meses sem o pagamento requereu o cancelamento do consórcio e 

pagou R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) do aluguel do veículo que já 

estava em sua posse, tendo vários problemas de saúde por este motivo. 

A primeira reclamada em contestação alega que não houve falha na 

prestação de serviço, vez que a reclamante era ciente do procedimento 

de deveria encaminhar os documentos e que após o faturamento a 

reclamada teria 10 dias úteis para analisar os documentos e mais 10 dias 

para realização do pagamento ao vendedor. Além, disso a restituição pelo 

cancelamento somente deve ser realizada com o encerramento do grupo 

ou contemplação da cota. O segundo reclamada contesta suscitando 

preliminar de ilegitimidade passiva, vez que a cessão da cota há havia sido 

concretizada, razão pela qual já não era sujeito da relação jurídica sob 

judice. É o breve relato. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pelo segundo reclamado esta merece ser acolhida, pois, restou 

demonstrado nos autos que a cessão de crédito já havia sido realizada à 

reclamante, inclusive, com a aprovação de fiador. Desta forma, NILSON 

ANTÔNIO SOARES, não é parte legitima para figurar na presente 

demanda, vez que não faz parte da relação jurídica, ora questionada. Em 

detida analise aos documentos e provas juntadas aos autos temos que 

razão assiste a reclamante, pois, adquiriu uma cota contemplada, aprovou 

fiador, a primeira reclamada enviou carta informando que a proposta de 

faturamento já havia sido aprovada, neste mesmo documento já 

constavam os dados do veículo a ser adquirido. Ademais, os e-mails 

encaminhados pela reclamante demonstram que a todo tempo tentou 

resolver administrativamente sem obter resposta da reclamada. Contudo, 

diante de todos estes fatos provados pela promovente a reclamada ITAÚ 

ADM. DE CONSÓRCIO LTDA apenas alega que a reclamante não enviou os 

documentos e não aguardou o prazo contratual, sendo leviana ao tomar 

posse do veículo sem a concretização do procedimento de faturamento e 

pagamento, contudo, não trouxe provas do alegado, não sendo tampouco 

razoável o prazo de 2 meses para a conclusão do faturamento ou ao 

menos uma satisfação ao consumidor. É inaceitável em qualquer pratica 

consumerista privar o consumidor do produto adquirido por tanto tempo 

sem prestar satisfação pela demora. Logo, o réu não trouxe prova alguma 

dos fatos constitutivos de seu direito, descumprindo assim, o art. 373 do 

CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência 
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de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso 

destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa 

pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, 

em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever 

de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade 

com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, 

senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa das 

reclamadas no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pelas reclamadas culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. Portanto, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.’ E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Desse modo, tenho 

que, devida é a indenização à parte reclamante, ao que os fatos, sem 

dúvidas, geraram desconforto, aflição e transtornos em extensão 

suficiente para configurar o dano moral. Ademais, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado às reclamada, que poderiam ter solucionado o problema 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ademais, devem também ser restituídos os danos materiais 

decorrentes do ato ilícito praticado pela primeira reclamada e também à 

devolução dos valores pagos ao consórcio descontados as despesas 

contratuais, pois, como informado em contestação a devolução deve ser 

realizada com a contemplação da cota, fato este que já havia ocorrido e 

que, inclusive, é o objeto da lide. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, 

para o fim de: A) DECLARAR a ilegitimidade passiva do reclamado NILSON 

ANTÔNIO SOARES; B) CONDENAR a primeira reclamada à devolução dos 

valores pagos ao consórcio, corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do respectivo 

desembolso, vez que cota já está contemplada; C) CONDENAR a primeira 

reclamada ao pagamento a título de danos materiais no valor de 

R$1.500,00 (mil e quinhentos reais); D) CONDENAR a primeira reclamada a 

pagar à reclamante a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 

de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da 

sentença; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 12 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010065-65.2012.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL FERREIRA VITORINO OAB - MT0014327S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010065-65.2012.8.11.0049 EXEQUENTE: JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Dispensado relatório nos termos 

do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Execução Judicial 

proposta por JOSÉ TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, em face de BRASIL 

TELECOM S/A, em que alega que 22 de outubro de 2.010, no processo 

físico n. processo físico n. 71/2009, Código n. 17568, este juizo condenou 

a executada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), acrescido de juros e correção monetária pelo INPC desde a data 

da citação, contudo, em recurso inominado foi alterado o termo inicial dos 

juros e correção monetária para a data da sentença, razão pela qual 

executa o valor de R$ 12.099,00 (doze mil e noventa e nove reais). O 

executado propôs impugnação à execução alegando excesso de 

execução, haja o termo inicial da correção e dos juros serem da data da 

publicação da sentença e não 22/10/2010. Desta forma, o valor correto da 

execução seria de R$10.873,23 (dez mil oitocentos e setenta e três reais 

e vinte e três centavos), restando apenas o valor de R$32,11 (trinta e dois 

reais e onze centavos) a serem quitados. O Executado pagou a 

importância de R$10.841,11 (dez mil, oitocentos e quarenta e um reais e 

onze centavos), já liberado ao Exequente e depositou para garantir o juizo 

até o julgamento da impugnação à execução o valor de R$1.258,61 (mil 

duzentos e cinquenta e oito reais e onze centavos). É o breve relato. Em 

busca no sitio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso o andamento do 

processo físico n°71/2009, verifica-se que, em que pese a sentença ter 

sido prolatada em 22/10/2010, a sua publicação apenas se deu via DJE em 

31/03/2011, data este em que a sentença passa a produzir efeitos. Desta 

forma, assiste razão a impugnação ao cumprimento de sentença, vez que 

verifica-se que o Exequente na atualização do débito fez constar a data 

de 22/10/2010, como termo inicial para atualização do débito, porém, o 

termo inicial da cálculo deve ser a partir de 31/03/2011. Ante o exposto, 

opino pelo JULGAMENTO PARCIAL do cumprimento de sentença para 

determinar a atualização do débito a partir de 31/03/2011, julgando extinto 

o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

e pela HOMOLOGAÇÃO do valor de R$10.873,23 (dez mil oitocentos e 

setenta e três reais e vinte e três centavos) já levantados pelo Exequente. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 09 de 

fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010065-65.2012.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL FERREIRA VITORINO OAB - MT0014327S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010065-65.2012.8.11.0049 EXEQUENTE: JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Dispensado relatório nos termos 

do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Execução Judicial 

proposta por JOSÉ TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, em face de BRASIL 

TELECOM S/A, em que alega que 22 de outubro de 2.010, no processo 

físico n. processo físico n. 71/2009, Código n. 17568, este juizo condenou 

a executada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), acrescido de juros e correção monetária pelo INPC desde a data 

da citação, contudo, em recurso inominado foi alterado o termo inicial dos 

juros e correção monetária para a data da sentença, razão pela qual 

executa o valor de R$ 12.099,00 (doze mil e noventa e nove reais). O 

executado propôs impugnação à execução alegando excesso de 

execução, haja o termo inicial da correção e dos juros serem da data da 

publicação da sentença e não 22/10/2010. Desta forma, o valor correto da 

execução seria de R$10.873,23 (dez mil oitocentos e setenta e três reais 

e vinte e três centavos), restando apenas o valor de R$32,11 (trinta e dois 

reais e onze centavos) a serem quitados. O Executado pagou a 

importância de R$10.841,11 (dez mil, oitocentos e quarenta e um reais e 

onze centavos), já liberado ao Exequente e depositou para garantir o juizo 

até o julgamento da impugnação à execução o valor de R$1.258,61 (mil 

duzentos e cinquenta e oito reais e onze centavos). É o breve relato. Em 

busca no sitio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso o andamento do 

processo físico n°71/2009, verifica-se que, em que pese a sentença ter 

sido prolatada em 22/10/2010, a sua publicação apenas se deu via DJE em 

31/03/2011, data este em que a sentença passa a produzir efeitos. Desta 

forma, assiste razão a impugnação ao cumprimento de sentença, vez que 

verifica-se que o Exequente na atualização do débito fez constar a data 

de 22/10/2010, como termo inicial para atualização do débito, porém, o 

termo inicial da cálculo deve ser a partir de 31/03/2011. Ante o exposto, 

opino pelo JULGAMENTO PARCIAL do cumprimento de sentença para 

determinar a atualização do débito a partir de 31/03/2011, julgando extinto 

o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

e pela HOMOLOGAÇÃO do valor de R$10.873,23 (dez mil oitocentos e 

setenta e três reais e vinte e três centavos) já levantados pelo Exequente. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 09 de 

fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51373 Nr: 2676-37.2017.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Marcos Emmel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:1577-A/MT

 DECISÃO.Vistos, etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c Pedido 

Liminar, proposta por OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, em face de JUNIO MARCOS EMMEL.A medida liminar fora 

deferida conforme ref. 06 dos autos.À ref. 18, juntou-se o mandado de 

busca e apreensão integralmente cumprido.Adveio aos autos petitório da 

parte demandada requerendo a purgação da mora (ref. 22) de forma 

parcelada nos termos do art. 916 do CPC.É o relatório. Fundamento e 

Decido.Em que pese o pedido da parte requerida acerca do parcelamento 

do valor da mora a ser purgado, verifica-se que a alienação fiduciária 

possui regramento próprio de modo que é vedado o referido 

parcelamento.Nesse sentido seguem as jurisprudência pátrias: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Composição amigável para parcelamento do 

débito não oportunizada – Desnecessidade – Purgação da mora de forma 

parcelada que não mais se coaduna com a alteração trazida pela Lei nº 

10.931/2004 e com a jurisprudência do STJ sobre o tema – Recurso 

Especial Repetitivo da Controvérsia nº 1.418.593/MS – Exigibilidade da 

purgação mediante pagamento integral da dívida – Recurso desprovido. 

(Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL 

10005437320158260482 SP 1000543-73.2015.8.26.0482 - 08/07/2016) E 

mais: ALIENAÇÃO JIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA 

MORA DE FORMA PARCELADA. ART. 745-A, DO CPC. 

INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (Tribunal de Justiça de São 

Paulo TJ-SP - Agravo de Instrumento : AI 5760636320108260000 SP 

0576063-63.2010.8.26.0000 - 28/03/2011 Logo, verifica-se que o depósito 

a ser realizado para purgação da mora deve corresponder ao valor 

integral de todas as prestações vencidas, acrescido dos encargos 

moratórios, não podendo ser realizado, portanto de forma 

parcelada.Dessa forma, INDEFIRO o pedido de parcelamento da purgação 

da mora pleiteado pelo requerido.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49709 Nr: 1926-35.2017.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laureci Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO DOS SANTOS ALVES 

- OAB:OAB/MT 20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO ITAUCARD S/A 

em face de LAURECI FERREIRA MARTINS, todos devidamente qualificados 

nos autos.

É o relatório. Decido.

Em análise dos autos, à ref. 17 a parte autora colacionou aos autos 

petição pugnando pela desistência da ação, e consequente extinção do 

feito.

Tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor. Sem honorários.

P.R. I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 2451-17.2017.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ANTUNES BRANDAO 

FILHO - OAB:5934/O

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR 
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movida por BANCO CNH CAPITAL S/A, em desfavor de ROLAND TRENTINI, 

todos já qualificados nos autos.

Conforme petição de ref. 44 acostada aos autos, o requerente informou 

que o requerido efetuou o pagamento das parcelas do acordo.

Fundamento e decido.

Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref. 44, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

os presentes pelo pagamento.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41899 Nr: 312-29.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRO JOEL PLETSCH, JHONATAN DA 

SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Tendo em vista, que apesar de devidamente intimado à ref. 201 o 

advogado de defesa quedou-se inerte, conforme certidão de ref. 214, 

intime-se o reeducando para querendo, constitua novo advogado. No 

silêncio, nomeio desde já a DPE para que proceda com a defesa do 

denunciado.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34447 Nr: 495-68.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vândio Carlos Barbosa dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Código n°: 34447

DECISÃO/MANDADO DE PRISÃO.

Vistos etc.

Trata-se de processo de execução de pena do reeducando VÂNDIO 

CARLOS BARBOSA DOS ANJOS.

O reeducando fora condenado à reprimenda em regime aberto (fls. 21/27), 

que fora substituída por duas restritiva de direitos.

À fl. 33, designou-se audiência admonitória para fixação das condições de 

cumprimento de pena em regime aberto, sendo expedido edital de 

intimação do recuperando à fl. 34, não tendo o mesmo comparecido à 

solenidade de fl. 36.

Instado a se manifestar, o MPE às fls. 41/42 e fl. 45 pugnou pela 

regressão de regime no reeducando, ante ao cometimento de falta grave.

É o relatório. Decido.

No caso em análise, observa-se que o recuperando encontra-se em lugar 

incerto e não sabido, não mantendo seu endereço atualizado em juízo, 

cometendo falta grave durante o cumprimento de pena.

 Por essa razão, verifica-se que o acusado insiste em não cumprir a lei e 

as ordens judiciais, tentando eximir-se de sua responsabilidade, 

colocando, assim, a ordem pública e a aplicação da lei penal em risco.

 Acrescente-se que não foi colacionada qualquer justificativa para o 

descumprimento da medida imposta. Assim, à medida que impõe é a 

decretação do respectivo mandado de prisão.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial levado à efeito às 

fls. 41/42 e fl. 45, e com fundamento no art. 118, § 1º da Lei de Execuções 

Penais, DETERMINO a regressão cautelar do recuperando VÂNDIO 

CARLOS BARBOSA DOS ANJOS para o regime fechado, expeça-se o 

competente mandado de prisão.

Vale a presente decisão como mandado de prisão.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório até o devido cumprimento do 

mandado de prisão.

Com o cumprimento do mister, voltem-me imediatamente conclusos para 

designação de audiência admonitória/justificação.

Intime-se o MPE e a DPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 12 de janeiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39449 Nr: 1015-91.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Kehl da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, para a juntada de relatório médico atualizado e orçamentos.

Com o término do prazo, abra-se vistas a parte requerente para 

manifestação.

Após, voltem-me conclusos.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43314 Nr: 865-76.2016.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAA, LSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCM, KCSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença prosposto por RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS e LEONARDO SANTOS DE RESENDE em 

face de ROGNEY COSTA MORAES e KELY CRISTINA STEPHAN MORAES.

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, JULGO EXTINTA a presente execução na forma do art. 924, inciso 

II, do CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o artigo 450, §3º da CNGC:

"450, §3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação."

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41588 Nr: 182-39.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR proposta por Adriana Pereira dos Santos 

em face Estado de Mato Grosso, objetivando a matricula escolar.

É o relatório. DECIDO.

Em análise dos autos, à ref. 32 a parte autora colacionou aos autos 

petição pugnando pela extinção da presente ação por ausência de 

interesse processual.

Tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37198 Nr: 105-64.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Queiroz Ribeiro, GQRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcia Martins Soares Ferreira - 

OAB:10.046 MT, ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:10046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A, aduzindo obscuridade quanto à sentença de ref. 35, 

que julgou parcialmente procedente os pedidos aventados pelo autor.

Postula pela sanação do vício.

À ref. 47 a parte embargada se manifestou contrariamente ao provimento 

dos embargos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste a citada obscuridade.

 Assim, a irresignação do embargante deveria ser aviada mediante o meio 

processual adequado, porquanto entendimento pacificado de nossos 

Tribunais, os embargos não servem de meio hábil a reforma do quantum já 

decidido. Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código 

de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, 

porém os embargos de declaração não constituem meio processual 

adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes 

efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre 

no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 

822514 RN, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de 

Julgamento: 04/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

Às providências. Cumpra-se.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37473 Nr: 268-44.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código 

de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, 

porém os embargos de declaração não constituem meio processual 

adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes 

efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre 

no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 

822514 RN, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de 

Julgamento: 04/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei). 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

p r o v i m e n t o .  À s  p r o v i d ê n c i a s .  C u m p r a - s e . 

________________________________________ LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37480 Nr: 274-51.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Carvalho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO MATO 

GROSSO alegando omissão quanto à sentença de ref. 12, que julgou 

parcialmente procedente os pedidos aventados pelo autor.

Postula pela sanação do vício.

À ref. 26 a parte embargada se manifestou contrariamente ao provimento 

dos embargos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste a citada omissão.

 Verifica-se que a omissão alegada quanto a aplicabilidade da efetiva 

incorporação das diferenças perseguidas a título de URV e reestruturação 

de carreira (Lei 6.528/94) já foram objeto de análise nesses autos.

Ademais, a irresignação do embargante deveria ser aviada mediante o 

meio processual adequado, porquanto entendimento pacificado de nossos 

Tribunais, os embargos não servem de meio hábil a reforma do quantum já 

decidido. Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código 

de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, 

porém os embargos de declaração não constituem meio processual 

adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes 

efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre 

no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 

822514 RN, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de 

Julgamento: 04/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37289 Nr: 159-30.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Vistos etc.

 Ante a cota ministerial de ref.43, intime-se o Município de Alto Garças/MT, 

a fim de que comprove a aquisição, funcionamento e manutenção do 

aparelho de raio-X.

Cumpra-se, após vistas ao MPE.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14015 Nr: 55-77.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON GRECO JUSTINO - 

OAB:9294-A

 Em sendo assim, diante da possibilidade de reconhecimento, inclusive de 

ofício, da extinção da punibilidade, passo à análise deste presente caso 

concreto.O delito descrito no artigo 329 imputado ao indiciado VAGNER 

DIAS DOS SANTOS tem pena máxima de 02 (dois) anos. Senão 

vejamos:Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou 

ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja 

prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos.Ademais, o 

delito descrito no artigo 330 do Código Penal imputado ao indiciado 

VAGNER DIAS DOS SANTOS tem pena máxima de 06 (seis) meses. Senão 

vejamos:Art. 330 - Desobedecer à ordem legal de funcionário público: 

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.Isto porque, a pena 

máxima dos delitos imputados aos indiciados, conforme dispõe o artigo 

109, V, do Código Penal prescrevem em 04 (quatro) anos:Art. 109. A 

prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o 

disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena 

privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: V - em quatro 

anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não 

excede a 02 (dois); Até o presente momento, não houve um édito 

condenatório ou absolutório, visto que desde o recebimento da denúncia 

em 07 de setembro de 2011 (fl. 77), já se passaram mais de 06 (seis) 

anos e 04 (quatro) meses, tendo o delito sido fulminado pela 

prescrição.Assim, o reconhecimento e declaração da extinção da 

punibilidade quanto ao crime é mister.DISPOSITIVO.Desse modo, 

necessário se faz o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

estatal quanto à suposta prática dos crimes previstos no artigo 329 e 330, 

ambos do Código Penal e a consequente EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do 

autor do fato VAGNER DIAS DOS SANTOS, nos termos do art. 107, IV e 

109, VI, ambos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30339 Nr: 202-69.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Paulino Soares Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT

 Cód.: 30339

DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista que houve o retorno dos autos da instância superior, bem 

como a readequação da pena, proceda com a expedição da guia da 

execução penal definitiva dos réus, nos termos do acordão cumprindo as 

demais determinações constantes na sentença.

Ciência ao MPE e a defesa.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 24 de Janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1862 Nr: 304-43.2002.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Sementes Freitas Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Azevedo Campos, Janete Camarini de 

Azevedo Campos, José Roberto Martins Feltrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Santiago de Oliveira - 

OAB:4274-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616/MT, Thaisa Cristina Lemos da Silva Penha - OAB:9.187 - 

MT

 DECISÃO.

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Levantamento de Honorários Contratuais/Reserva 

de Valores aviado pelos causídicos dos titulares do crédito vinculado a 

este processo.

Afirmam os causídicos que foram contratados após prolação de sentença 

(fls. 308/311), conforme procuração juntada à fl. 325 e interpuseram 

Recurso de Apelação de fls. 360/384, que fora provido pelo TJMT, 

declarando os apelantes VAGNER AZEVEDO CAMPOS, JANETE 

CAMARINI DE AZEVEDO CAMPOS E JOSÉ MARTINS FELTRIN como 

titulares do crédito consignado, bem como se inverteu a sucumbência (fls. 

418/123), decisão que fora mantida pelo STJ em sede de julgamento do 

Recurso Especial nº 1.203.125/MT (fls. 513/536) e pelo Agravo Interno 

improvido às fls. 584/588.

Com o retorno dos autos da instância superior, VAGNER AZEVEDO e 

OUTROS pugnaram à fl. 591 que os valores depositados às fls. 30, 32 e 

34 fossem vinculados ao processo com posterior liberação aos 

requerentes.

À fl. 592, MARIA JULIA MANGAS CATARINO e OUTROS requereram 

juntada de certidão de tramitação de Ação de Execução/Cumprimento de 

Sentença Definitiva Condenatória ao Pagamento de Quantia Certa que a 

requerente move em face de SEBASTIÃO LOBO DOS SANTOS e 

OUTROS, dentre os quais são devedores solidários WAGNER AZEVEDO 

CAMPOS e sua esposa JANETE CAMARINI DE AZEVEDO CAMPOS na 

importância de R$ 3.943.041, 00 (três milhões, novecentos e quarenta e 

três mil e quarenta e um reais), bem como pugnaram pelo não 

levantamento da importância pelos beneficiários da quantia depositada nos 

presentes autos.

Às fls. 597/605 os patronos dos titulares de crédito vinculados aos autos, 

pugnaram pelo não reconhecimento do impedimento de liberação do 

crédito consignado em pagamento apresentado à fl. 592, com a devida 

expedição de alvará aos titulares do crédito VAGNER AZEVEDO CAMPOS, 

JANETE CAMARINI DE AZEVEDO CAMPOS E JOSÉ MARTINS FELTRIN, bem 

como requereram reserva de valor para pagamento de seus honorários 

advocatícios.

É o relatório. Decido.

O art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906 /94, prevê a possibilidade de que os valores 

dos honorários sejam executados nos próprios autos, desde que venha 

aos autos cópia do contrato de honorários e que o pedido de reserva seja 

feito pelo próprio procurador da parte.

Dessa forma, verifico colacionado aos autos o contrato de honorários, 

bem como a competente procuração em nome dos causídicos, conforme 

fls. 607/608 e fl. 325, respectivamente.

Em análise dos autos, verifica-se que se encontra também em trâmite 

neste juízo Ação de Execução/Cumprimento de Sentença Condenatória ao 

Pagamento de Quantia Certa, sob os autos de cód. 4884 em que são 

devedores solidários WAGNER AZEVEDO CAMPOS E SUA ESPOSA 
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JANETE C. AZEVEDO CAMPOS de valor que ser perfaz aproximadamente 

em R$ 3.943.041,68 (três milhões, novecentos e quarenta e três mil, 

quarenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Entretanto, em que pese o valor da execução sob os autos de cód. 4884 

ser expressivamente superior ao depositado nos presentes autos, há que 

se destacar que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, 

o que de fato demonstra sua predileção sobre outros créditos.

Nesse sentido, seguem as jurisprudências pátrias:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO ROSTO DOS 

AUTOS. PREFERÊNCIA. Em face do caráter alimentar da verba relativa aos 

honorários advocatícios, detêm preferência de pagamento em relação a 

outros créditos, inclusive sobre aquele que foi objeto de penhora no rosto 

dos autos. Deferimento da prévia reserva de honorários, conforme 

postulação das agravantes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO DE 

PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70067172171, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto 

Vieira Rebout, Julgado em 06/11/2015).

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PENHORA NO ROSTO DOS 

AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE VALORES. 

POSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RECONHECIDO O 

CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA, DEVE-SE LHE CONFERIR 

A PREFERÊNCIA QUE É DE DIREITO, A FIM DE GARANTIR O RECEBIMENTO 

COM PRIORIDADE, AINDA QUE JÁ HAJA PENHORA NO ROSTO DOS 

AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70049351273, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 09/07/2013.

Assim, levando-se em consideração o caráter alimentar dos honorários 

advocatícios, bem como nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94, DEFIRO o 

pleito de fls. 597/605 no que tange à Reserva de Honorários Contratuais 

aos causídicos ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI E GUSTAVO HENRIQUE 

CARVALHO ALBERINI, na importância de R$ 193.146,50 (cento e noventa 

e três mil e cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

Entretanto, no que tange ao pedido de levantamento do crédito consignado 

em favor dos exequentes VAGNER AZEVEDO CAMPOS, JANETE 

CAMARINI DE AZEVEDO CAMPOS E JOSÉ MARTINS FELTRIN e dos 

honorários reservados conforme acima fundamentado, levando-se em 

consideração que há pedido de penhora no rosto dos autos na ordem de 

R$ 3.943.041,68 (três milhões, novecentos e quarenta e três mil, quarenta 

e um reais e sessenta e oito centavos), pendente de apreciação sob os 

autos de cód. 4884., INDEFIRO por ora o levantamento das quantias 

pleiteadas.

No mais, proceda-se à escrivania com a alteração da capa dos autos para 

cumprimento de sentença.

Preclusa esta decisão, certifique-se a existência de documentos/petições 

pendentes de juntada e tornem-me conclusos para análise dos demais 

pedidos.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45955 Nr: 143-94.2018.811.0092

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO XAVIER DE SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMO. CHEFE DO POSTO FISCAL DE ALTO 

ARAGUAIA – MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 45955

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FRANCISCO XAVIER 

DE SALLES, em face do CHEFE DO POSTO FISCAL DE ALTO 

ARAGUAIA-MT, ambos devidamente qualificados.

 Às fls. 29, o impetrante pugnou pela extinção do feito.

Por tais razões, homologo a desistência do feito, motivo pelo qual extingo o 

processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Sem custas finais e sem honorários.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 29 de janeiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30968 Nr: 472-82.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Nis dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15.020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB: 12.090-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 30968

DECISÃO

DEFIRO o pedido de fls. 48/55, para admissão do RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS no polo ativo da lide, vez que já foi 

juntado aos autos o Termo de Cessão de Crédito mencionado.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

PROCEDA-SE as alterações nos autos necessárias.

Cumpra-se.

 Alto Taquari-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22417 Nr: 134-45.2012.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Naves Alegre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:41170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edney Martins Guilherme - 

OAB:177.167/SP, Eny Paula Martinuci Fernandes - OAB:320.143/SP, 

FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:147020

 Código 22417

DECISÃO

Analisando os autos verifica-se que ficou determinado na sentença de fls. 

159/159, vº, que procedesse ao levantamento da monta depositada no 

feito, mediante alvará, com transferência para a conta bancária a ser 

indicada pela parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Conforme fl. 162, houve uma manifestação da parte autora, através do 

causídico – Diogo Rodrigues Ribeiro, OAB/GO nº 41.170, que se 

encontrava devidamente habilitado no feito, informando a conta bancária 

de sua titularidade para a transferência da importância depositada.

Contudo, houve manifestação posterior de fls. 163/164, requerendo a 

juntada de novo instrumento de procuração, bem como expedição do 

alvará para levantamento do valor depositado no feito, para a conta de 

titularidade do autor.

Neste caso, entendo que a constituição de novo procurador revoga 

tacitamente a procuração outorgada anteriormente. Nesse sentido:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. VÍCIO EXISTENTE. 

CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NULIDADE 

PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. JUNTADA DE NOVOS INSTRUMENTOS DE 

MANDATO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DE 

INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE EXPRESSAMENTE 
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INDICADO. 1. A jurisprudência nesta Corte é no sentido de que somente 

configura revogação tácita do mandato a constituição de novo procurador 

sem ressalvar o instrumento procuratório anterior. (...) (STJ – EDcl no 

AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1232008/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015)”

ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de fl. 162.

Expeça-se Alvará para levantamento da quantia depositada nos autos, em 

favor do autor, na conta indicada a fl. 163.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

 Alto Taquari/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46350 Nr: 341-34.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETH SCHLATTER, MARIA ANGÉLICA 

STROHER ZAPPAROLI VIEIRA, DANIEL ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA, Antonio 

Carlos Schlatter Zaparoli, BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI, DIEGO 

CUSTODIO, Luiz Renato Zapparolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON ANTONIO PATTINI 

JUNIOR - OAB:19.522-B/MS, JEFFERSON E. P. SANTOS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S.S - OAB:702/2015-MS, Jefferson Elias Pereira dos 

Santos - OAB:6181/MS, THIAGO BATISTA BARBOSA - OAB:19165-B

 Código: 46350

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado.

 Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

Oficie-se ao juízo deprecante, para as comunicações de praxe.

 Alto Taquari/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30374 Nr: 1220-51.2012.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximina Marcelina de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Vilar Oliveira Dala 

Déa - OAB:22382/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Cód. 30374

Despacho

Diante das certidões de fls. 115 e 118, intime-se a parte requerente, 

através do seu patrono para, no prazo de 05 dias, manifesta-se no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45615 Nr: 3120-93.2017.811.0092

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: Considerando o acordo entabulado entre as partes, nesta 

data, nos Autos Código 44451 e 45656, DECLARO EXTINTO o processo, 

em razão da perda de objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Atento 

ao princípio da causalidade, condeno a autora no pagamento das 

despesas processuais, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiária da JUSTIÇA GRATUITA. Sem honorários, ante a ausência de 

resposta. Considerando a renúncia do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, e arquivem-se. Publicada em audiência saindo os 

presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45523 Nr: 3049-91.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: Considerando o acordo entabulado entre as partes, nesta 

data, nos Autos Código 44451 e 45656, DECLARO EXTINTO o processo, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da falta de interesse de agir 

superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Atento ao princípio da 

causalidade, condeno o autor no pagamento das despesas processuais, 

ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA. Sem honorários, ante a ausência de resposta. Considerando a 

renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e 

arquivem-se. Publicada em audiência saindo os presentes intimados. Saem 

os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45849 Nr: 94-53.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: Considerando o acordo entabulado entre as partes, nesta 

data, nos Autos Código 44451 e 45656, DECLARO EXTINTO o processo, 

em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. 

Atento ao princípio da causalidade, condeno o réu no pagamento das 

despesas processuais, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA. Sem honorários, ante a ausência de 

resposta. Considerando a renúncia do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, e arquivem-se. Publicada em audiência saindo os 

presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46350 Nr: 341-34.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETH SCHLATTER, MARIA ANGÉLICA 

STROHER ZAPPAROLI VIEIRA, DANIEL ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA, Antonio 

Carlos Schlatter Zaparoli, BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI, DIEGO 

CUSTODIO, Luiz Renato Zapparolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON ANTONIO PATTINI 

JUNIOR - OAB:19.522-B/MS, JEFFERSON E. P. SANTOS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S.S - OAB:702/2015-MS, Jefferson Elias Pereira dos 

Santos - OAB:6181/MS, THIAGO BATISTA BARBOSA - OAB:19165-B

 Atente-se o Sr. Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado que o objeto da precatória refere-se ao produto cultivado na 

Fazenda Lucerna, matrículas 163 e 105, bem como aquele encontrado em 

armazéns da região.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44451 Nr: 2488-67.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: RdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: Homologo o acordo acima entabulado entre as partes, que 

recebeu parecer favorável do Ministério Público, para que surta os fins e 

efeitos jurídicos e legais, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do NCPC. Sem custas por serem beneficiários da 

JUSTIÇA GRATUITA. Honorários advocatícios na forma do acordo. 

Publicada em audiência saindo os presentes intimados. Considerado a 

renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e 

arquivem-se. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32886 Nr: 647-42.2014.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Zelcina Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariany Kathirinni da Silva, Luis Fernando dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. n° 32886

DESPACHO.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 

(Artigo 274, parágrafo único do NCPC).

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 50/53.

 Após arquive-se com as cautelas de estilo.

 Alto Taquari/MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45699 Nr: 2-75.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Naldo de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 Cód. nº 45699

I – Apresentada resposta à acusação, verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21/03/2018, às 

12h30min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intime-se ainda a Defesa.

VII – Abram-se vistas dos autos ao Ministério Público para ciência da 

audiência, bem como para manifestar-se sobre o pedido de revogação de 

prisão preventiva.

 Alto Taquari/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34374 Nr: 333-62.2015.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOARES DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n.º 056/2007-CGJ e em atenção a Portaria 

09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do 

mandado/certidão constante na Ref. 58, bem como do pedido de 

Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 59.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22972 Nr: 686-10.2012.811.0092

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Jose Morais Carneiro, Noemi Morais Carneiro, 

Roberto Morais Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia Klein Simin - 

OAB:18.781/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Cód. 22972

SENTENÇA.

Chamo o feito á ordem.

Não obstante o teor do despacho de fls. 251, reanalisando os autos, 

verifico que a procuração e substabelecimento de fls. 55/57 conferem 

poderes ao advogado do banco requerido para transigir.

Por tal razão, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes, às fls. 230/231, 

decidindo a lide com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordo de fls. 230/231.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às anotações e baixas 

necessárias, arquivem-se estes autos, independentemente de nova 

determinação.

P.I

Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32865 Nr: 624-96.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Paula Conceição Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 32865

Despacho

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21226 Nr: 36-94.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 21226

Despacho

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito.

Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20412 Nr: 557-73.2010.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Gomes Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Cód. nº 20412

DESPACHO

Notifique-se o réu, através de seu Patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas razões recursais.

Após, ao Ministério Público para apresentação de Contrarrazões.

Alto Taquari/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20235 Nr: 381-94.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO ALFREDO SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Pires Mafra - 

OAB:7906/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Cód. 20235

Despacho

Defiro os pedidos de fls. 217/231 e 232/234, vº.

Procedam-se as necessárias retificações na capa dos autos, bem como 

no Sistema Apolo, passando a constar como patrono da parte autora o 

advogado peticionante.

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem no prosseguimento do feito.

Alto Taquari/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31071 Nr: 584-51.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S.A, Banco do Brasil, 

Banco BMG S.A, Banco Rural S/A, Banco Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Costa Ferreira de 

Melo - OAB:103.997/MG, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440/MG, 

Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG

 Código: 31071

Despacho

Inicialmente, defiro o pedido de fls. 231, cite-se o Requerido Banco BMG 

S/A no endereço informado.

Após, intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33256 Nr: 977-39.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorena Andressa Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil LTDA, Monza 

Distribuidora de Veículos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thays da Silva Felício - 

OAB:16.516/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY GUSMÃO ROUSSEAU 

GUIMARÃES - OAB:15728, Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17.298-A/MT, Helio Gustavo Bautz Dallacqua - OAB:13.493/MS

 Cód. 33256

DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 10 

de abril de 2018 às 13:00min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31213 Nr: 734-32.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Júnior Turchetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTS do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Rodrigo de Oliveira 

- OAB:13645-SC

 Cód. 31213

Despacho

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 10 

de abril de 2018 às 12:45min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31166 Nr: 685-88.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVM, MCGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDdVÚdAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31166

DECISÃO

 Inicialmente, defiro o pedido de fls. 40, determinando a intimação pessoal 

das partes, para que retirem os formais de partilha acostado aos autos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, alegando 

omissão na sentença de fls. 21/21, vº, com relação ao arbitramento dos 

honorários advocatícios a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, 

em virtude de nomeação do causídico atuante no interesse das partes (fls. 

38/39).
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 É o relatório.

DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

(...)

Realmente, analisando os autos, verifico que houve equívoco na sentença 

de fls. 21/21, vº, devendo a mesma ser retificada, razão pela qual 

impõe-se o acolhimento dos embargos para o fim de suprir a omissão 

apontada.

ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração para 

eliminar a omissão e modificar a sentença embargada, nos seguintes 

termos:

“...

Ao nobre advogado Dr. Ricardo Alexandre Tortorelli, OAB/MT 8974-A, que 

atuou no feito ARBITRO honorários advocatícios em 3 (três) URH, 

conforme resolução n. 096/2007 – OAB/MT, devendo ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso.

....”

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31351 Nr: 882-43.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Ferreira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito do Municipio de Alto Taquari - MT, 

Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelita Irene Santos 

Cremonese - OAB:16.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 31351

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21952 Nr: 764-38.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Antonia Buscariol, Prefeitura Municipal 

de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Mauro Andre da Silva Barbosa - OAB:5049-MT

 Código n° 21952

DECISÃO

O Ministério Público Estadual ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de 

Marcia Antonia Buscariol e do Município de Alto Taquari, alegando que a 

primeira ré foi nomeada para exercer o cargo de odontóloga nos quadros 

deste município sem a prévia aprovação em concurso público.

 Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar o 

afastamento imediato do cargo, e ao final a decretação de nulidade do ato 

administrativo que deu posse à primeira ré, com a sua consequente 

exoneração do cargo.

A inicial veio instruída com documentos.

O Município prestou informações as fls. 307-308.

A ré Marcia prestou informações as fls. 310-325.

É o relatório

DECIDO.

Inicialmente, esclareço que a tutela de urgência será concedida somente 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 

300 do NCPC.

Em sede de cognição sumária e superficial, entendo que não se 

encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar.

Isso porque, conforme consta na própria petição inicial, a ré exerce o 

cargo de dentista no município desde o ano de 2000, isto é, há mais de 17 

anos. Embora tal fato, por si só, não influencie no mérito da causa, é 

relevante para a análise de tutela liminar.

Até porque, eventual afastamento neste momento causaria prejuízo à 

população local, especialmente a mais carente, uma vez que ficaria 

desprovida de atendimento odontológico por tempo indeterminado.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a liminar pleiteada.

CITEM-SE os réus para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

contestação.

Ciência ao Ministério Público.

Determino à Secretaria que dê prioridade ao andamento deste processo, 

pois, embora incluído nas metas 2 e 6 do CNJ, tramita há mais de 6 (seis) 

anos.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20841 Nr: 983-85.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceni Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075A- MT, Silvanio Amelio Marques - OAB:293188/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.: 20841

Despacho

Diante da certidão de fls. 104, intime-se a parte requerente pessoalmente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar quem é de fato o seu procurador 

constituído, dando o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

do feito.

 Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardos

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43921 Nr: 2234-94.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Borges dos Santos, Amarildo Borges 

do Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 43921

Intime-se a parte requerente, para no prazo de 05 dias, manifesta-se no 

prosseguimento do feito.

Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46269 Nr: 289-38.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Júnior Turchetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enzo Automóveis Concessionária LTDA, 

CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 46269

I – Determino a remessa deste feito ao Centro de Conciliação, para 

designação de sessão de conciliação/mediação, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

II – Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça à audiência 

de mediação e conciliação, conforme artigo 694 do NCPC, acompanhada 

de advogado, consignando que o termo inicial para apresentação da 

contestação observará o artigo 697 do NCPC, não sendo realizado o 

acordo, passarão incidir, a partir de então, as normas do procedimento 

comum, observado o artigo 335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 7º Da Lei nº 

5.478/1968.

 III - Por estar caracterizada a relação de consumo e a hipossuficiência da 

parte autora frente à parte ré, decreto a inversão do ônus da prova, nos 

moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Intime-se.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31084 Nr: 599-20.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora para se manifestar acerca da correspondência devolvida juntada 

às fls. 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46230 Nr: 272-02.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivandro Ulmerindo Vargas, Agro Nascente Produtos 

Agropecuarios -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 46230

Incialmente verifico que os presentes embargos não possuem certidão de 

tempestividade, requisito essencial ao seu recebimento e processamento.

Ademais, de acordo com o Art. 914, § 1º, do Novo Código de Processo 

Civil, “Os embargos à execução serão distribuídos por depen¬dência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal”.

Assim, certifique-se o Sr. Gestor acerca da tempestividade dos presentes 

autos.

Após, intime-se a embargante para, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento, emendar a petição inicial, tra¬zendo aos autos as cópias 

das principais peças da ação executiva, em especial: petição inicial; título 

executado e cálculos da dívida, além da certidão da respectiva citação.

Em caso de inércia, tornem conclusos para extinção, sem nova intimação.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 11226 Nr: 39-93.2004.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta - Proteção de Cultivos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO BAVIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16544 Nr: 876-46.2007.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Bezerra da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, Ricardo Neves 

Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 Certifico em cumprimento a r. decisão de fls. 64, que serve a presente 

para fins de intimar a parte exequente para manifestar-se nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46293 Nr: 304-07.2018.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdS, MHDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 46293

SENTENÇA.

LAZARO BATISTA DA SILVA E MARIA HELENA DO NASCIMENTO 

ajuizaram Ação de Divórcio Consensual c/c Partilha de Bens.

Do relacionamento não tiveram filhos.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes, decidindo a lide com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do 

Novo Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado, 

expeça-se o competente mandado para o Cartório de Registro Civil 

competente para a averbação do divórcio no Registro Civil de Casamento, 

com cópia da presente sentença, observado as benesses da Justiça 

Gratuita concedida a requerente.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

necessárias.
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P.I

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30075 Nr: 923-44.2012.811.0092

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ritmo Logística S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente da Agência Fazendária de Alto 

Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Conceição Junior - 

OAB:PR/15471, Juliana Koque de Muzio Conte - OAB:45065/PR, 

Marcelo Marques Munhoz - OAB:15328, Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30075

DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, alegando 

erro material na sentença de fls. 76/78, afirmando que constou da parte 

dispositiva o CNPJ da matriz da empresa sediada em Curitiba e não de sua 

filial situada em Mato Grosso com o nº 12.898.982/0006-74, porquanto tal 

filial é que possui inscrição perante a Secretaria de Fazenda do Estado de 

Mato Grosso. (fls. 79/80).

É o relatório.

DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

(...)

Realmente, analisando os autos, verifico que houve erro material na 

sentença de fls. 76/78, devendo a mesma ser retificada, razão pela qual 

impõe-se o acolhimento dos embargos para o fim de suprir o erro 

apontado.

ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração para 

eliminar o erro material e modificar a sentença embargada, nos seguintes 

termos:

“Ante o exposto, concedo a segurança vindicada para ordenar ao 

impetrado que fornaça certidão negativa de débitos à impetrante, exceto 

se a esta (CNPJ 12.898.982/0006-74) possuir débitos que impeçam a 

emissão desse documento. Ratifico totalmente o provimento liminar de fls. 

40/46”.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16609 Nr: 951-85.2007.811.0092

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILFA LINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcilo Pedro Steiger, Backenbauer de Oliveira, 

Newton Santos de Oliveira, Antônio Jonas da Silva, Domingos de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT

 Cód. 16609

Despacho

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 17 

de abril de 2018 às 12:30min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 8142 Nr: 664-30.2004.811.0092

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulmiel Barbosa Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Rodrigues - 

OAB:174.837SP, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610-MT, 

LUCIANA MARIA LOPES KAPITANIEC - OAB:168.364 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 8142

DECISÃO

I – A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento da execução, sob pena de 

extinção.

II – Com fulcro no art. 782, § 3º, do CPC, defiro a inclusão do nome da 

parte executada em cadastro de inadimplentes, cuja ordem deverá ser 

encaminhada por meio do sistema SERASAJUD.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20167 Nr: 314-32.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Sâmara, Natália Broglio Sâmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanon - OAB:9.975-A 

/ MT, Vinícius Barnes - OAB:56242 / RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Cód.: 20167

Despacho

Defiro o pedido de fls. 136/141, Vº.

Intime-se o oficial de justiça avaliador para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar sobre o pedido de complementação do laudo de avaliação 

realizado.

Após a manifestação do avaliador, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos 

para homologação do laudo.

Defiro a penhora de quotas sociais do executado Luciano Samara junto à 

sociedade empresária denominada SAMARA & CIA LTDA – EPP (CNPJ Nº 

05.781.434/0001-90) E AGROSERV SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA – 

EPP (CNPJ Nº 08.983.696/0001-25), devendo ser lavrado o respectivo 

termo.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardos

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17894 Nr: 1022-53.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credinorte Móveis e Eletrodomésdticos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 17894

DESPACHO

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

atualização do débito e, na sequencia, venha-me conclusos para 
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deliberação quanto ao pedido de penhora on-line via BacenJud.

 Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-05.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE MEDEIROS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010116-05.2016.8.11.0092 REQUERENTE: WESLEY DE MEDEIROS 

ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Reclamação Cível por 

meio da qual a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada sem que 

tivesse qualquer débito em aberto. Requer, ao final, a retirada de seu 

nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como declaração de 

inexistência dos débitos e indenização por danos morais. A promovida 

apresentara contestação, requerendo, em síntese, que sejam julgados 

improcedentes todos os pedidos formulados na peça vestibular haja vista 

que não restou comprovada qualquer conduta que possa ser considerada 

ilícita, ou qualquer outro elemento que motive a sua condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais como pleiteado. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Ressalto que a relação travada nestes autos é uma 

relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Atesto que apesar dos documentos 

carreados aos autos pela parte reclamada, esta, deixou de acostar cópia 

do contrato firmado entre as partes e/ou gravação de ligações que 

pudessem de forma robusta demonstrar a relação jurídica entre os 

litigantes. Embora tenha apresentado telas sistêmicas, estas não são meio 

de provas capazes de comprovar a legitimidade do débito discutidos nos 

autos, uma vez que são provas unilaterais. Ademais disso, quanto à 

adução da reclamada de que não há que se falar em dano moral, vez que 

houve sim contratação de crédito, tendo havido inadimplemento, o que 

ensejou a negativação em questão, vejo que apenas há aduções, sem 

qualquer tipo de comprovação. Contudo, da simples ocorrência de falha 

por parte da ré não resulta o dever de indenizar. É necessária a 

ocorrência do dano. E no presente caso, não restou evidenciado qualquer 

dano de ordem moral, senão vejamos. Ora, a situação narrada não faz 

presumir a ocorrência de abalo emocional à parte autora, ainda que tenha 

lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, não há descrição do suposto 

constrangimento experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um 

simples aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a 

ponto de configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma 

vez que não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou 

quaisquer outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, 

de mero incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra 

da parte autora. Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em 

débitos preexistentes, sendo-lhe impossível conceder danos morais, 

conforme orienta a Sumula n. 385 do STJ. E ainda, a lição de MARIA 

CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura 

civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 

189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno 

ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas 

situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus 

diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 

plano expatrimonial em sentido estrito”. É que “o dano moral tem como 

causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, 

protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula geral de tutela da 

personalidade que foi instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, 

em particular e diretamente decorrente do princípio (fundante) da 

dignidade da pessoa humana (também identificado com o princípio geral de 

respeito à dignidade humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, 

o dano moral implica “banalizar a reparação das lesões de cunho 

expatrimonial”, razão pela qual conclui-se que “os tribunais, já de algum 

tempo, vêm tentando impedir que meros aborrecimentos do cotidiano 

passem a ser catalogados como geradores de dano moral, principalmente 

quando contornáveis por vias patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Ainda, deixo de 

condenar a parte reclamante em multa por litigância de má-fé, uma vez que 

não vislumbro a ocorrência desta no bojo dos autos. Diante do exposto, à 

vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a 

inexistência dos débitos correspondentes ao negócio jurídico em tela, bem 

como ORDENO a que a requerida retire o nome da parte reclamante dos 

órgãos de restrição ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

ciência da homologação desta. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-35.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE MEDEIROS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010114-35.2016.8.11.0092 REQUERENTE: WESLEY DE MEDEIROS 

ALVES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Trata-se de Reclamação Cível por meio da qual a 

parte autora alega que teve seu nome negativado indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito pela reclamada sem que tivesse qualquer 

débito em aberto. Requer, ao final, a retirada de seu nome dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, bem como declaração de inexistência dos débitos e 

indenização por danos morais. A promovida apresentara contestação, 

requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes todos os 

pedidos formulados na peça vestibular haja vista que não restou 

comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou 

qualquer outro elemento que motive a sua condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais como pleiteado. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 
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não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Ressalto que a relação travada nestes autos é uma 

relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Atesto que apesar dos documentos 

carreados aos autos pela parte reclamada, esta, deixou de acostar cópia 

do contrato firmado entre as partes, apesar de alegar que as dívidas 

contraídas foram objeto de contrato de cessão de credito estre ela e 

terceiro (Banco do Brasil S/A). Ademais disso, quanto à adução da 

reclamada de que não há que se falar em dano moral, vez que houve sim 

contratação de crédito, tendo havido inadimplemento, o que ensejou a 

negativação em questão, vejo que apenas há aduções, sem qualquer tipo 

de comprovação. Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da ré 

não resulta o dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no 

presente caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, 

senão vejamos. Ora, a situação narrada não faz presumir a ocorrência de 

abalo emocional à parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo 

material. Além disso, não há descrição do suposto constrangimento 

experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um simples 

aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a ponto de 

configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma vez que 

não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer 

outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, de mero 

incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte 

autora. Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em débitos 

preexistentes, sendo-lhe impossível conceder danos morais, conforme 

orienta a Sumula n. 385 do STJ. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN 

DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Ainda, deixo de condenar a parte 

reclamante em multa por litigância de má-fé, uma vez que não vislumbro a 

ocorrência desta no bojo dos autos. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência dos débitos 

correspondentes ao negócio jurídico em tela, bem como ORDENO a que a 

requerida retire o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao 

crédito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da homologação 

desta. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 

1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-65.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE MEDEIROS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010112-65.2016.8.11.0092 REQUERENTE: WESLEY DE MEDEIROS 

ALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. A parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada sem que tivesse qualquer débito em aberto. 

Requer, ao final, a retirada de seu nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, bem como declaração de inexistência dos débitos e indenização 

por danos morais. Em sua contestação, a reclamada requer a 

improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência de 

pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. É o sucinto 

relatório. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Não acolho a preliminar suscitada 

pela falta de interesse de agir do reclamante para aplicação da Sumula 

385 do STJ, uma vez que está se confunde com o mérito da demanda, 

sendo analisada em momento oportuno. Não acolho a preliminar de 

impugnação a gratuidade de justiça uma vez que, o acesso ao juizado 

especial, em primeira instancia dispensa a aplicação de pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Resumidamente, aduz a 

parte reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que não fez 

com a reclamada. A reclamada, em sua contestação, afirma que não 

houve qualquer cobrança indevida e que os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. 

Ressalto que a relação travada nestes autos é uma relação de consumo 

regida pelo CDC. Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Portanto, assiste razão a parte reclamante quando diz sobre a 

existência de dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as 

dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou 

esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo onde 

invariavelmente o contato é através de telefone, nunca pessoalmente, 

como é o caso das empresas de telefonia, banco, vendas pela internet, 

dando sensação de impotência ao consumidor, realidade da qual não fugiu 

o caso concreto. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o 

abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de 

cidadã e consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de 

uma negativação indevida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a 

jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE TELEFONIA. 

COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 

reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 
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e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA 

DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À 

INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS 

A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE 

CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE 

FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM 

QUANTIA MODESTA FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE 

DA CONSUMIDORA E AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71000820555, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, 

comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Ressalto ainda, que a parte reclamada 

limitou-se a alegar que agiu em estrito cumprimento de dever legal, 

contudo, não há nos autos prova cabal da legitimidade do débito, visto que 

as telas sistêmicas são documentos unilaterais e sem valor probatório. 

Todavia, destaco que após a negativação indevida apontada no extrato 

juntado aos autos pela parte reclamante, nele se verifica outras 

negativações posteriores a essa, razão pela qual o dano moral cabível 

deve ser minorado. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, NÃO ACOLHO as preliminares suscitadas, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 

405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente 

decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO a inexistência do 

débito correspondente ao negócio jurídico em tela, bem como ORDENO que 

a reclamada promova a sua exclusão dos órgãos de restrição ao crédito 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da ciência da homologação 

desta sentença. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-53.2012.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANY DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8009999-53.2012.8.11.0092 REQUERENTE: NILVANY DE FREITAS 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, 1. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos 

termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS 

PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e 

transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença 

proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-87.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO APARECIDO GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA JARDIM DOS SANTOS OAB - PR75250 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010214-87.2016.8.11.0092 REQUERENTE: LOURIVAL ANTONIO 

SPERANDIO REQUERIDO: ROGERIO APARECIDO GONCALVES Vistos. 

Trata-se de ação em que a reclamante busca o recebimento de um 

Cheque no valor total de R$ 10.741, 14 (dez mil setecentos e quarenta e 

um reais e quatorze centavos), valor este já atualizado, emitido em 

30/03/2013. A parte reclamada, em defesa, sustenta a improcedência da 

demanda, requerendo ainda a título de pedido contraposto a condenação 

do reclamante em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 

danos materiais por realizar conserto no bem adquirido. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Trata-se de ação de cobrança, na qual pretende a parte 

autora recebimento de um titulo emitido em março de 2013, no importe de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que atualizado totaliza R$ 10.741, 14 

(dez mil setecentos e quarenta e um reais e quatorze centavos). Em 

contraposição dos fatos apresentados, a parte ré, informa em defesa que 

as partes firmaram contrato de compra e venda de uma “plataforma de 

milho”, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) sendo uma entrada de 

R$ 9.000,00 (nove mil reais) + R$ 6.000,00 (seis mil reais) pagos em 

cheque, cujo foi sustado pela parte reclamada em razão da plataforma 

apresentar vicio. Ademais disso, a parte ré postula danos morais e 

materiais, conforme já explicitado, entretanto, deixou de apresentar prova 

robusta, nem sequer fora juntado documento provando o conserto da 

plataforma. Assim, uma vez comprovado pela parte reclamante a 

subsistência do negócio jurídico, representado pelo documento juntado à 

petição inicial, cumpria a parte reclamada provocar o contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito das 

autoras, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, 

portanto, o pedido ser julgado procedente e por via de consequência, os 

pedidos contrapostos serem julgados improcedentes. Diante do exposto, à 

vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o 

pedido veiculado na inicial, e, para tanto, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 10.741,14 (Dez mil, setecentos e quarenta e um reais e 

quatorze centavos), devidamente corrigido e atualizado monetariamente, 

bem como acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, bem como JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos realizados pela parte ré. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-19.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010031-19.2016.8.11.0092 REQUERENTE: MARIA NAZARE DE SOUZA 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA VISTOS, A 

autora alega que comprou uma geladeira marca Consul, no valor de R$ 

1.699,00 (mil, seiscentos e noventa e nove reais) e que, com alguns dias 

de uso está apresentou problemas no funcionamento, a saber, a 

ocorrência de muitos “barulhos”. Afirma que entregou a autorizada para 

reparos, contudo, o aparelho após alguns dias de uso apresentou os 

mesmos barulhos agora mais altos, bem como danos considerados 

estéticos. Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência dos 

pedidos formulados na exordial por ausência de pressuposto para a 

afirmação da sua responsabilidade civil. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado procedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: Resumidamente, aduz a parte que comprou 

uma geladeira marca Consul, no valor de R$ 1.699,00 (mil, seiscentos e 

noventa e nove reais) e que, com alguns dias de uso está apresentou 

problemas no funcionamento, a saber, a ocorrência de muitos “barulhos”. 

Afirma que entregou a autorizada para reparos, contudo, o aparelho após 

alguns dias de uso apresentou os mesmos barulhos agora mais altos, bem 

como danos considerados estéticos. A parte demandada informa que fora 

realizado laudo pericial em razão do vicio apresentando no aparelho 

refrigerador, não havendo encontrado nenhum defeito ou dano aparente, 

estando em perfeito funcionamento. Entretanto, além do documento estar 

ilegível, não se trata de laudo pericial, mas sim, ordem de serviço de 

conserto realizado por terceiro estranho aos autos. Destarte, como a 

reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito da 

reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra da mesma. Assim, 

em simples analise, sem a devida resistência, vejo que presentes o ato 

ilícito e o nexo de causalidade cumpre-nos verificar a ocorrência do dano. 

A inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VICIO DE PRODUTO. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DO VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

GELADEIRA QUE APRESENTOU DEFEITO UM MÊS APÓS O VENCIMENTO 

DO PRAZO DE GARANTIA. VICIO DE FABRICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO 

VALOR PAGO PELO CONSERTO DO PRODUTO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS, POIS SE TRATAR DE PRODUTO ESSENCIAL À VIDA 

COTIDIANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RESTA FIXADO EM R$ 2.000,00, 

POIS ADEQUADO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, E COM 

OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 

DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 1013, § 3º, 

DO NCPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO DESCONSTITUÍDA RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007266364, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 28/11/2017) Portanto, comprovada a 

responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso 

em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e 

severidade. No que concerne ao pedido de indenização por danos 

materiais, requer a reclamada a substituição do produto por outro 

equivalente e/ou a devolução do valor pago. Ora, plenamente possível o 

postulado, haja vista o caráter de extrema necessidade que o aparelho 

possui, contudo, condena a parte reclamada dado o lapso temporal entre 

os danos causados e a presente decisão, a devolução do valor pago com 

os acréscimos legais. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir 

da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

CONDENO a reclamada à devolução do valor pago no importe de R$ 

1.699,00 (mil, seiscentos e noventa e nove reais), a título de danos 

materiais, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c 

art. 398 do CC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Ordem de Serviço

O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM. JUIZ SUBSTITUTO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

CONSIDERANDO o Provimento nº 11/2017/CGJ (DJE nº 10099/2017), que 

trata da implantação da Central de Mandados nas Comarcas de Primeira 

Entrância do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO que houve a necessidade de organização quando da 

devolução dos mandados (com diligências quitadas/justiça gratuita) 

perante a Central de Mandados, no intuito de serem distribuídos, 

aleatoriamente e equitativamente entre os oficiais de justiça em atividade, 

conforme determina o art. 712 – da CNGC – Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado;

CONSIDERANDO que recentemente houve a redução na proporção de ¼ 

do quadro funcional do Oficiais de Justiça lotados nesta Comarca, 
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passando a laborar atualmente somente 01 (um) oficial de justiça;

CONSIDERANDO ainda que a extensão territorial da Comarca de 

Apiacás-MT, onde diversas localidades para cumprimento de mandado, e 

que o acesso à maioria das localidades se dá por estradas não 

pavimentadas, agravando-se a situação no período chuvoso, posto que 

grande parte dos intimandos residem em zona rural e áreas de garimpos 

(que possuem em sua grande maioria população flutuante), o que dificulta 

sobremaneira o cumprimento dos mandados pelo oficial de justiça;

CONSIDERANDO por fim, a existência de necessidade da prestação 

judicial de forma padronizada com excelência e organização do serviço 

judiciário;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR o que segue:

§ 1º - QUANTO À EXPEDIÇÃO E TRÂMITE DE CARGA DOS MANDADOS A 

CENTRAL DE MANDADOS /VARA ÚNICA:

a) Fica estipulado os dias de segundas-feiras e quintas-feiras para o 

recebimento pela Central de Mandados, dos mandados expedidos pela 

Secretaria da Vara Única (excepcionados os casos de urgência/plantão 

judiciário);

b) Fica estipulado os dias de terças-feiras e sextas-feiras, para fins de 

carga e posterior retirada dos mandados pelo Oficial de Justiça junto a 

Central de Mandados (excepcionados os casos de urgência/plantão 

judiciário);

c) Fica facultada a entrega e retirada de mandados, pela Central de 

Mandados, pela Secretaria da Vara Única e pelo oficial de justiça em todos 

os dias úteis que se enquadrem nos casos excepcionais 

(urgência/plantão judiciário).

§ 2º - QUANTO AOS PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DOS MANDADOS, O 

OFICIAL DEVERÁ DEVOLVER O MANDADO JUDICIAL IMEDIATAMENTE 

APÓS O SEU CUMPRIMENTO (CPC, ART. 154, III), OBSERVANDO OS 

PRAZOS PARA SEU CUMPRIMENTO CONFORME O ART. 655 – CNGC – 

CONSOLIDAÇÃO DA NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA.

Art. 2º ESTABELECER, em conformidade com o art. 655 – III – "a" - CNGC, 

o prazo de 40 (QUARENTA) dias para cumprimento dos demais mandados 

(citação/intimação que não abarquem AUDIÊNCIA, RÉU PRESO, 

PROCESSO ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE 

RISCO, e outros em que não haja expressa determinação legal).

 Art. 3º - Ocorrendo circunstâncias relevantes que justifiquem atraso no 

cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça deverá obrigatoriamente 

fazer detalhada informação ao Juiz, para fins de apreciação.

Art. 4º - As demais adequações e dúvidas serão dirimidas pelo Juízo da 

Diretoria do Foro desta Comarca de Apiacás-MT.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data, revogando-se 

as disposições em contrário.

Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, afixando-se cópia no átrio do Fórum para conhecimento.

Apiacás-MT, 01/03/2018.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37221 Nr: 470-10.2011.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Púlice, Maria Tereza Olivieri Pulice, Eduardo Amil 

Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abegair Fortunato Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Luciano Silles 

Dias - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Considerando o pedido de averbação pleiteado pela parte requerida à fl. 

318. DEFIRO o pedido de averbação para fins de ANOTAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DA DEMANDA na margem da Matrícula 2.217 do CRI de 

Apiacás/MT, prestigiando o princípio registral da publicidade, nos termos 

dos artigos 297 do NCPC c/c artigo 167, número 21, da Lei de Registros 

Públicos.

Considerando que à fl. 312 foi determinada a intimação das partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no entanto o patrono da 

parte autora peticionou nos autos pleiteando pela suspensão do feito, o 

que foi deferido à fl. 317, sem prejuízo, determino a intimação das partes 

para que, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 15 dias, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos para decisão de 

saneamento ou julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54457 Nr: 138-96.2018.811.0084

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VIDELVINA ELIAS LIMA, VALDECI PERES FERREIRA, 

SONIA PERES ELIAS, MARIA APARECIDA PERES ELIAS, SEBASTIAO 

ELIAS PERES, DORACI PERES ELIAS, PAULINO ELIAS PERES, 

ROSANGELA ELIAS PERES, MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOÃO 

PERES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVEIRA, PAULO ANTONIO 

DA SILVEIRA, JOAO CARLOS GUIRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA MARIA LIRA DE MORAIS 

- OAB:22796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) Os requerentes pugnaram pela concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita alegando não possuírem condições de arcar com o , 

INTIMEM-SE as partes autoras para que, no prazo de quinze (15) dias, 

EMENDEM a inicial, fazendo JUNTAR aos autos declarações de 

hipossuficiência, sob as penas da lei, assinadas de próprio punho, 

podendo tal documento ser substituído por declaração assinada pelo 

próprio advogado, desde que seja outorgada procuração a este com 

poderes expressos para tanto.Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

tomada de tal providência pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos CONCLUSOS.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52530 Nr: 1001-86.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conferir a 

aposentadoria rural por idade à autora Maria Helena de Souza, com 

qualificação abaixo, e declarar o seu direito de perceber um salário mínimo 

por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e 

arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do indeferimento na via 

administrativa ocorrido em 25/09/2015, com imediata implantação do 

benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra dos arts. 296/297 e 311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido 

cunho alimentar. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, com 

incidência de juros e correção monetária, observados os seguintes 

parâmetros: ante a modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425 

pelo E. Supremo Tribunal Federal, a correção monetária, contada do 

ajuizamento da demanda, será calculada de acordo com o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC nº 

62/2009, até o dia 25 de março de 2015. A partir desta data, referida 

correção será calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial - IPCA-E. Os juros de mora, de seu turno, contados desde 

a citação, serão calculados com base nos índices aplicados à caderneta 
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de poupança, nos termos do disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (STJ, AgRg no REsp 

1140905/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, T5 Quinta Turma, julgado em 12 de 

maio de 2015).

 Por força do art. 1288, § 1º, I a VI da CNGCJ, DECLARO:

 I) Nome da segurada – Maria Helena de Souza;

 II)Benefício concedido - Aposentadoria Rural por Idade;

 III) Renda mensal atual - Renda mensal de um salário mínimo nacional;

 IV)Data de início do benefício – DIB – (25/09/2015);

V) Renda mensal inicial – RMI – Um salário mínimo nacional;

 VI)Data do início do pagamento – após o trânsito em julgado 30 dias da 

data da intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53921 Nr: 2059-27.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wilson Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:17972-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Jose Wilson Ferreira, devidamente qualificada na exordial, ajuizou Ação de 

Aposentadoria Rural por Idade, com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como 

antecipação de tutela a fim de ser-lhe concedido benefício previdenciário.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do pedido na via 

administrativa.

Vieram os autos conclusos.

 Decido.

Recebo a inicial, eis que devidamente emendada.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório.

A prova material juntada aos autos até o momento não se mostra 

suficiente a comprovar, em análise sumária, a verossimilhança do efetivo 

desempenho da atividade rural em regime de economia familiar, o que 

constitui óbice à concessão da tutela de urgência.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53982 Nr: 2099-09.2017.811.0084

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPWdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por essas razões:

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos:

a) Declaração de hipossuficiência;

b) Documentos idôneos que comprovam a hipossuficiência alegada (seja 

por meio de declarações de imposto de renda, holerites, extratos 

bancários, conta de energia, cópia da carteira de trabalho ou demais 

documentos que se considere pertinente), sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita.

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no artigo 10, 

do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida determinação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49373 Nr: 294-55.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionir Adriano Contrera - 

OAB:

 Vistos.

 Havendo a necessidade de readequar a pauta, resolvo redesignar à 

audiência para o dia 09 de agosto de 2018, às 13h30min., mantendo 

inalteradas as demais determinações.

 Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMAAPOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54694 Nr: 302-61.2018.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCR, IRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, sendo a parte exequente carecedora de interesse 

processual, com fulcro no art. 330, III do CPC/2015, INDEFIRO a petição 

inicial e, de consequência, DECLARO EXTINTA a presente execução 

movida por IZABELLY RECK CORREA, representado por sua genitora 

Liliane Carla Rech, em face de Angelo Rodrigo Fernandes Correa, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, também do 

CPC/2015.

Sem custas.

Sem condenação em honorários, eis que a parte executada não chegou a 

ser citada.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se via DJE. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54298 Nr: 34-07.2018.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdCMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, outra alternativa não resta ao Juízo a não ser o indeferimento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 864 de 1163



petição inicial, com a consequente extinção do presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do julgado que abaixo transcrevo:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA–NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇOINSUFICIENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. A jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado, mormente pelo fato do 

devedor ter sido intimado nos autos para responder ao recurso. Na forma 

do art. 373, inc. I, do CPC/15, compete ao autor a prova do fato constitutivo 

do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a parte. (Ap 

123333/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017)."

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do artigo 485, I, do CPC/15, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

resolução de mérito.

Custas pela parte autora (art. 90 do CPC/15), as quais já foram recolhidas 

e sem condenação em honorários advocatícios.

Intime-se a autora via DJE.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe.

Deixo de proceder à baixa de restrições sobre o veículo, uma vez que 

inexiste qualquer ordem judicial deste Juízo neste sentido.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54113 Nr: 2172-78.2017.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcilia Gomes - 

OAB:5835/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c pedido liminar ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra SANDOVAL SILVA 

SANTOS, todos (as) já qualificados (as).

A inicial veio instruída com diversos documentos.

Após determinação de emenda a inicial, a parte autora peticionou 

pugnando pela desistência do feito, com sua ulterior extinção.

Vieram os autos à minha conclusão.

 É o relatório. DECIDO.

Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de sua concordância. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, CPC/2015.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015.

Custas pela parte autora (art. 90 do CPC/15), as quais já foram recolhidas 

e sem condenação em honorários advocatícios.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe a CNGC/MT.

Deixo de proceder à baixa de restrições sobre o veículo, uma vez que 

inexiste qualquer ordem judicial deste Juízo neste sentido.

Cumpra-se o necessário.

Apiacás-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47074 Nr: 685-78.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Vistos.

Analisados os argumentos defensivos expostos nas resposta acusação, 

verifico ausentes as hipóteses do artigo 397 do CPP.

Reconheço, assim, a justa causa para a ao penal e, portanto, nos termos 

do artigo 399 do CPP, MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 

formulada pelo Ministério Público em face do acusado, por não demonstrar 

excludente ilicitude ou qualquer das hipóteses do artigo 395 do CPP.

DESIGNO AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 

09/08/2018, ÀS 15h:30m.

Intimem-se, pessoalmente, o réu, a(s) testemunha(s).

Oficie-se a Delegacia de Policia Civil, requisitando a presença dos policiais 

civis, arrolados como testemunhas.

Adivirta a vitima de que, se deixar de comparecer sem motivo justo, 

poderá ser conduzida (artigo 201, § 1°, CPP), se for o caso.

Advirta(m)-se a(s) testemunha(s) de que o não comparecimento 

injustificado poder importar em condução coercitiva, aplicação de multa, 

processamento por crime de desobediência e condenação ao pagamento 

das custas da diligências (artigos 218 e 219, CPP).

Cientifique-se o acusado de que o no atendimento a intimação para o 

interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato do processo seguira 

sem sua presença (artigo 367, CPP) e se, intimado, não comparecer ao 

ato, poderá ocorrer sua condução (artigo 260, CPP).

Depreque-se a inquirição da(s) testemunha(s) e/ou do réu solto, 

eventualmente residente em outra comarca, com prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias para cumprimento, se réu solto, intimando os sujeitos 

processuais para efeito de acompanhamento (artigo 222, CPP).

Considerando que a advogada é constituída, intime-se via DJE (artigo 370, 

§ 1°, CPP).

Considerando hipótese de não localização da(s) pessoa(s) a ser (em) 

ouvida(s), dar-se vista a parte interessada, no prazo de 15 (quinze) dias 

para manifestação.

Fornecido o endereço, intime-se para comparecimento a audiência 

designada ou, se for o caso, depreque(m)-se sua(s) inquirições, com 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para cumprimento, se réu solto, 

cientificando os sujeitos processuais para acompanhamento.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52120 Nr: 720-33.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moreira da Silva Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Juliana Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização, Astor Pallamin Junior, Carmen Silvia Tanganelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 52120.

Vistos etc.

1) RECEBO a emenda à inicial.

2) CITE-SE e INTIME-SE os requeridos, via correio, com A.R., para 

comparecerem à audiência de Conciliação, que será realizada pela 

conciliadora credenciada à este Juízo em 13 DE MARÇO DE 2018 às 13:30 

horas, na forma do art. 334 e seguintes do CPC/2015.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ato citatório e intimatório, que o prazo para 

contestar, de quinze (15) dias, contar-se-á a partir da realização da 

audiência de Conciliação, e que, não contestada em tal prazo, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 335 

e seguintes do CPC/2015).

3) INTIMEM-SE a parte autora, na pessoa de seu representante, e seu 

advogado para comparecerem à audiência supra designada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás, 29 de Janeiro de 2018.
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Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47693 Nr: 127-72.2015.811.0084

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Código Apolo nº: 47693.

Vistos.

Tendo em vista a nomeação de advogada para patrocinar os interesses 

da parte ré às fls. 83, face à inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca de Apiacás - MT, e levando-se em conta o disposto no artigo 85, 

§ 2º, do NCPC, arbitro honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, nos 

termos da Tabela da OAB/MT. Expeça-se o necessário.

No mais, cumpram-se as determinações da sentença de fls. 130/131.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45421 Nr: 137-87.2013.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YMR, CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 45421.

Vistos.

Tendo em vista a nomeação de advogada para patrocinar os interesses 

da parte autora, face à inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca 

de Apiacás - MT, e levando-se em conta o disposto no artigo 85, § 2º, do 

NCPC, arbitro honorários advocatícios em 02 (dois) URH, nos termos da 

Tabela da OAB/MT. Expeça-se o necessário.

No mais, cumpram-se as determinações da sentença de fls. 72/73.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45607 Nr: 317-06.2013.811.0084

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Maria Klein do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandriomar Jonatan Klein do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emiliana Borges França - 

OAB:17694

 Código: 45607.Vistos.[...] FUNDAMENTO E DECIDO [...] INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de dez (10) dias, EMENDAR a inicial, regularizando o 

polo ativo da ação, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Após, 

feito a emenda, DETERMINO a Secretaria da vara que regularize o polo 

ativo na capa dos autos, bem como no sistema Apolo. Sendo intimada e 

permanecida inerte, façam-se os autos CONCLUSOS para as deliberações 

necessárias. ‘No que tange ao pedido de decretação de divórcio, dispõe o 

art. 356, inciso II do CPC/2015: “Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o 

mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - 

mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, 

nos termos do art. 355.”Desta feita, sem delongas, ante ao preenchimento 

dos requisitos legais para a decretação do divórcio do casal (mormente 

quando não há mais se falar em comprovação de tempo de separação de 

fato, ante a vigência da Emenda Constitucional nº 66/2010) e, 

considerando a inexistência de bens a partilhar DECRETO O DIVÓRCIO 

JUDICIAL do casal Cecilia Maria Klein do Vale e Sandriomar Jonatan Klein 

do Vale, com fulcro no art. 356, inciso II do CPC/2015 e DETERMINO que os 

requerentes voltem a grafarem seus nomes como de SOLTEIROS, a saber: 

“CECÍLIA MARIA KLEIN” e “SANDRIOMAR JONATAN DO VALE”.Após o 

decurso de prazo de eventual agravo de instrumento previsto no art. 356, 

§ 5º do CPC/2015, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE Mandado de 

Averbação ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas 

Naturais de Apiacás - MT para que proceda às averbações e retificações 

necessárias.Postergo a análise dos pedidos feitos pela parte requerida às 

fls. 83.Após o cumprimento de todos os atos, façam os autos 

conclusos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Apiacás - MT, 21 de fevereiro de 2018.Tibério de 

Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45505 Nr: 213-14.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CK, CK, SPRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAELA ANDRADE 

ZACARIAS - OAB:20421/B - MT

 Código Apolo nº: 45505.

Vistos.

Tendo em vista a nomeação de advogada para patrocinar os interesses 

da parte requerida às fls. 67, apresentando contestação às fls. 70, face à 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca de Apiacás - MT, e 

levando-se em conta o disposto no artigo 85, § 2º, do NCPC, arbitro 

honorários advocatícios em 02 (dois) URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT. Expeça-se o necessário.

No mais, cumpram-se as determinações da sentença de fls. 85/88.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45136 Nr: 489-79.2012.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVC, EVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado - 

OAB:12563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Ofício 24/2018/DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(autora), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 513,19 (quinhentos e treze reais 

e dezenove centavos), a que foi (ram) condenado(s), nos termos da r. 

sentença de fls. 14/15 e cálculo de fl. 20. O valor deverá ser preenchido 

separadamente na emissão da guia de recolhimento, da seguinte forma: 

R$ 376,85 de Custas Judiciais e R$ 136,34 de Taxa Judiciária, gerando-se 

guia única para pagamento no valor total da condenação. A Guia deverá 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – “Primeira Instância – 

Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Apiacás. Os valores acima descritos estão sujeitos a Protesto 

ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 46074 Nr: 817-72.2013.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saul Ferreira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilhermina Lucia Michaelsen Oissa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Panzarini - 

OAB:10.426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Ofício 24/2018/DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(autora), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 734,46 (setecentos e trinta e 

quatro reais e quarenta e seis centavos), a que foi(ram) condenado(s), 

nos termos da r. sentença de fls. 22/23 e cálculo de fl. 30. O valor deverá 

ser preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 376,85 de Custas Judiciais e R$ 357,61 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Apiacás. Os valores acima descritos estão sujeitos a Protesto 

ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45039 Nr: 420-47.2012.811.0084

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Grassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Ofício 24/2018/DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(autora), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos 

termos da r. sentença de fls. 21/22 e cálculo de fl. 32. A Guia deverá ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – “Primeira Instância – 

Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Apiacás. Os valores acima descritos estão sujeitos a Protesto 

ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35710 Nr: 650-94.2009.811.0084

 AÇÃO: Organização e Fiscalização de Fundação->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Casturino da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 35710.

Vistos.

Tendo em vista a não realização de audiência de conciliação e o pedido 

juntado às fls. 106, DESIGNO nova data para a audiência de conciliação e 

DETERMINO à Secretaria da Vara:

 1) CITE-SE e INTIME-SE o requerido (end. fls. 100) para comparecer à 

audiência de Conciliação, que será realizada pela conciliadora 

credenciada à este Juízo em 10 DE JULHO DE 2018 às 15:30 horas, na 

forma dos arts. 18 e seguintes da Lei nº 9.099/95. CONSIGNE-SE, no ato 

citatório e intimatório, que o prazo para contestar, de quinze (15) dias, 

contar-se-á a partir da realização da audiência de Conciliação, e que, não 

contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial (art. 335 e seguintes do CPC/2015).

2) INTIMEM-SE a parte autora e sua advogada para comparecerem à 

audiência supra designada.

 3) No mais, PROCEDA-SE a Secretaria da Vara ao disposto no art. 338 da 

CNGC/MT.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Decisão

Visto e bem examinado.Trato de PROCEDIMENTO em que a servidora 

JULIANA PENA pugna/requer 2 (dois) anos de licença para tratar de 

assunto de interesse particular - LC n. 4/90, art. 114 -, contados a partir 

de 1 de março de 2018.In limine, esclareço que os servidores da 1ª 

instância devem encaminhar o requerimento ao juiz Diretor do Foro, nos 

termos do disposto no parágrafo único do art. 30 do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça do Estado, acrescentado pela E.R. n. 030/2017-TP, o 

qual é expresso que os processos que versarem sobre requerimentos 

concernentes à licença para tratar de interesses particulares serão 

decididos pelo Juiz Diretor do Fórum, quando se tratar de servidores da 1ª 

Instância, dispensando-se a intervenção do Ministério Público, observados 

os requisitos da lei, estando, portanto, regular o endereçamento. 

Ademais,possível indeferi-lo de imediato por ausência de preenchimento 

dos requisitos, em hipóteses outras, caso o servidor não seja estável, 

esteja respondendo sindicância ou procedimento administrativo disciplinar 

e tenha solicitado nova antes de decorridos 2 (dois) anos do término da 

anterior.Há nos autos do processo/procedimento certidão da Gestora 

Geral, Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier, no sentido de que a 

servidora Juliana Pena, matrícula n. 8790, foi nomeada efetivamente 

através do Ato n. 200/2000-CM, em 13/11/2000, tornando-se estável em 

4/2/2004 e através do Ato n. 22/2004-CM, contando na data da certidão – 

16/1/2018 – com 17 (dezessete) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de 

efetivo exercício no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

atualmente lotada na Secretaria da Vara da Comarca de Araputanga-MT, 

assim como que não obteve licença semelhante há menos de 2 (dois) 

anos, cumpriu estágio probatório e não responde a sindicância ou 

processo administrativo. Em decisão pretérita – Ref. 4 - determinei, ainda, 

que a Gestora Geral esclarecesse para a requerente que em caso de 

eventual deferimento do pedido esse interferirá no período de contagem 

de licença prêmio, assim como terá suspensos incentivo à graduação, 

auxílio-saúde e alimentação, nada havendo no sentido de desistência do 

pedido.O Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais – LC n. 4/1990, art. 114, 

caput e §§ -, é expresso in verbis:"Art. 114. A pedido e sem prejuízo do 

serviço será concedida, ao servidor estável, licença para o trato de 

assuntos particulares, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos, 

sem remuneração, podendo esta licença ser interrompida a qualquer 

momento por interesse do servidor.§ 1º A licença poderá ser interrompida 

a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço 

público.§ 2º Não se concederá nova licença antes de decorridos 02 (dois) 

anos do término da anterior.§ 3º Não se concederá licença a servidor 

nomeado, removido, redistribuído ou transferido, antes de completar 02 

(dois) anos de exercício.§ 4º O requerente aguardará, em exercício no 

cargo, a publicação, no diário oficial, do ato decisório sobre a licença 

solicitada". A concessão de licença para tratar de assunto particular 
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envolve um juízo e critério de conveniência e oportunidade, haja vista que 

poderá ser interrompida, a qualquer tempo, por interesse do serviço e 

Administração Pública, conforme preceitua o §1º do art. 114 da Lei 

Complementar Estadual n. 4/1990, mostrando-se aparentemente possível o 

deferimento do pedido sem prejuízo atual à prestação jurisdicional da 

Comarca, mas com a advertência de que o ato de concessão dessa 

licença se reveste de caráter discricionário. Portanto, possível a sua 

revisão em momento futuro e antes do período de 2 (dois) anos pleiteado 

pela requerente, fazendo-o por conveniência e oportunidade da 

administração pública.Isso posto, DEFIRO para a servidora Juliana Pena, 

matrícula n. 8790, foi nomeada efetivamente através do Ato n. 

200/2000-CM, em 13/11/2000, tornando-se estável em 4/2/2004 e através 

do Ato n. 22/2004-CM, contando na data da certidão – 16/1/2018 – com 17 

(dezessete) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de efetivo exercício no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, atualmente lotada na 

Secretaria da Vara da Comarca de Araputanga-MT, o pedido de LICENÇA 

PARA O TRATO DE ASSUNTOS PARTICULARES, pelo prazo de até 2 

(dois) anos consecutivos, SEM REMUNERAÇÃO e a partir do ato de 

publicação no Diário Oficial da Justiça - DJE ou 1º de março de 2018, caso 

aquela ocorra antes, podendo essa licença ser interrompida a qualquer 

momento por interesse do servidor, a seu pedido, ou no interesse do 

serviço público.Expeça o necessário para as anotações referentes à 

afetação do período de contagem de licença prêmio, assim como para a 

suspensão dos incentivos à graduação, auxílio-saúde e alimentação 

eventualmente recebidos, comunicando com urgência à Coordenadoria de 

Recursos Humanos - CRH.Publique. Intime a requerente, quem aguardará, 

em exercício no cargo, a publicação, no diário oficial, do ato decisório 

sobre a licença solicitada.Cumpra, expedindo o necessário.Às 

providências. Dr. Renato José de Almeida Costa Filho-Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69348 Nr: 1526-46.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francina Maria Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (....) ., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA.A regra é a designação de audiência de conciliação ou de 

mediação, a qual seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72805 Nr: 253-95.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Silverio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (....) INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA.A regra é a designação de audiência de conciliação ou de 

mediação, a qual seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72805 Nr: 253-95.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Silverio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

contestação apresentada tempestivamente nos autos - ref. 08.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70329 Nr: 2166-49.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ribeiro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Marc Soares da 

Silva - OAB:19804/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que, por pendente, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia 6 de março de 2018, às 17h30min, e DETERMINO 

que intime o(s) réu(s), dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a 

presença do(a) acusado(a) que deixar de comparecer a qualquer ato sem 

motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar 

o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso 

encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, 

§ 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem 

como a(s) testemunha(s) arrolada(s).

Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, se 

for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, independentemente de 

determinação judicial, deverá ser intimada para falar sobre a testemunha 

não encontrada e que por ela tenha sido arrolada”, providência que deve 
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ser realizada pela Secretaria.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74309 Nr: 1109-59.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158MT

 Visto e bem examinado.

Trato de REITERAÇÃO do pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do 

acusado WANDERSON CARMO DA SILVA, preso desde o dia 11 de abril 

de 2017 pela suposta prática do crime descrito no art. 217-A “caput”, c/c 

art. 14, II e art. 217-A, “caput”, n/f do art. 69 do CP, alegando em síntese 

que os documentos/quesitos para a realização do exame de insanidade 

mental do acusado não foram enviados para o médico responsável pelo 

exame.

O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido.

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

Há INCIDENTE CRIMINAL em que a Autoridade Policial pugnou pelo decreto 

da prisão preventiva do acusado WANDERSON CARMO DA SILVA, 

alegando em síntese a prática do crime descrito no art. 217-A “caput”, c/c 

art. 14, II e art. 217-A, “caput”, n/f do art. 69 do CP, o que foi deferido e 

determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do réu, 

sendo preso no dia 11 de abril de 2017.

O Inquérito Policial foi concluído, e a denúncia recebida no dia 3 de maio de 

2017, o réu citado no dia 11 de maio, sendo apresentado as alegações 

preliminares e requerimento de instauração de incidente de insanidade 

mental, formulado pela defesa do acusado, bem como, após, requereu a 

absolvição sumária do acusado, com base no artigo 392, II, do CPP, o que 

foi indeferido.

A representante do Ministério Público apresentou parecer favorável ao 

pedido de instauração do incidente de insanidade mental e, apresentando, 

inclusive, os quesitos a serem respondidos pelo perito.

Diante da existência de dúvidas sobre a integridade mental do acusado, 

DETERMINEI a instauração do incidente de insanidade – com base no art. 

149 do CPP –, bem como SUSPENDI o andamento do presente feito até a 

juntada do exame médico-legal sendo que a Perícia Oficial de Identificação 

Técnica – POLITEC, informou o agendamento do exame para o dia 

12/2/2019, às 13h30min.

A defesa técnica do acusado pugnou pela revogação da prisão 

preventiva decretada em desfavor do acusado WANDERSON CARMO DA 

SILVA, o que foi indeferido, por não haver nos autos novos fatos que 

justificassem a revogação da prisão anteriormente decretada e por 

entender que se encontravam presentes os fundamentos legais - arts. 

312 e 313, do CPP.

Na mesma oportunidade determinei a realização de estudo psicossocial 

com a vítima Nedina Rocha da Silva, e que oficiasse/diligenciasse junto à 

Perícia Oficial de Identificação Técnica – POLITEC, na Coordenadoria-Geral 

de Medicina Legal, a fim de que envide esforços para informar data mais 

próxima à realização de exame de insanidade mental do acusado.

Determinei ainda que oficiasse à Secretaria Estadual Saúde local para 

informar a existência de médico psiquiatra credenciado pelo Sistema Único 

de Saúde para a realização de exame de insanidade mental e o Secretário 

Municipal de Saúde de Araputanga – ENILSON DE ARAÚJO RIOS_ 

informou que o Município possui prestador de serviço pelo Sistema Único 

de Saúde, sendo este, o Dr. Marcio Mauro de Souza Oliveira, Major 

Médico, CRM-MT 6897, o qual presta serviços para o município de 

Araputanga/MT por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste 

de Mato Grosso, local ambulatório do Hospital Regional, no município de 

Cáceres/MT, sendo agendado o exame.

Contudo, não foram enviados os quesitos/documentos para conhecimento 

do médico e responder os quesitos.

Isso posto INDEFIRO o pedido de liberdade provisória pois presentes os 

fundamentos legais - arts. 312 e 313, do CPP -, conforme já decidido 

outrora, MANTENHO A PRISÃO do réu WANDERSON CARMO DA SILVA 

pois não há nos autos fatos novos ou modificativos que autorizam sua 

liberação e não há fundamento diverso capaz de ensejar a mudança 

desse entendimento.

Sem prejuízo dessa decisão DETERMINO que oficie à Secretaria de Saúde 

local para que agende nova data, mais próxima possível para a realização 

de exame de insanidade mental no acusado com o médico psiquiatra - Dr. 

Márcio Mauro de Souza Oliveira, Major Médico, CRM-MT 6897 -, o qual 

presta serviços para o município de Araputanga/MT por meio do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso, local ambulatório do 

Hospital Regional, no município de Cáceres/MT.

Intime o Diretor da Cadeia Pública local para que proceda o recambiamento 

do acusado para a realização do exame, bem como envide esforços para 

que envie os documentos/quesitos para o médico para a realização do 

exame.

Com o resultado do exame, remeta os autos ao Ministério Público.

Em seguida, concluso.

Intime.

 Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27901 Nr: 1340-96.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.Com relação aos emolumentos e custas 

judiciais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III 

c/c art. 648 -, correios e fotocópias, por não se constituírem custas ou 

emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo 

Regimental Cível n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 

20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido 

de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI 

n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e 

Enunciado n. 190 da Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a 

necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ademais, o(a) médico(a) perito(a) pugnou pela realização dos 

pagamentos referente aos trabalhos realizados no processo, um a vez 

que nomeado(a) pelo magistrado que me antecedeu, na qual arbitrou o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), razão pela qual, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50485 Nr: 293-53.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWdL, Aparecida Soares de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A, Osmar da Silva Monteiro Junior - OAB:MT/7670

 Visto e bem examinado.
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Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – NCPC, art. 523 e ss. -, tendo 

como partes M. W. de L., representado por sua genitora Aparecida Soares 

de Lima e BRADESCO SEGUROS S/A, em que a parte requerida efetuou o 

pagamento antes da execução, razão pela qual, DETERMINO que intime a 

parte exequente para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias acerca dos 

valores depositados, sob pena de ser declarado a obrigação satisfeita – 

art. 526, §1º e 3º, do CPC/2015.

Após, faça os autos conclusos.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74813 Nr: 1355-55.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Henrique Vieira de Moraes Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lídia Sarate de Mendonça, Wellington 

Sarate de Mendonça, Walisson Luiz Sarate de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Jovani Pezzatto - 

OAB:PR 36.857, Jurandir Pires de Oliveira - OAB:MS 6.231-A, Liadir 

Sara Seide Fecca Pires de Oliveira - OAB:MS 7.321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM ORDINÁRIO – com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – NCPC, art. 

301 e ss. -, tendo como parte as em epígrafe, em que pugna a parte 

autora/requerente DIEGO HENRIQUE VIEIRA DE MORAES MENDONÇA, 

entre pedidos outros, pela concessão da assistência judiciária gratuita, 

limitando-se em juntar declaração de hipossuficiência sem esclarecimento 

algum sobre as profissões na exordial ou declaração ou algo a respeito 

dos rendimentos ou situação econômica, em que pese existir registrado 

em seu nome no sistema RENAJUD a existência de 2 (dois) veículos, o que 

aparentemente demonstra não ser pessoa desprovida de recurso 

financeiro tal como tenta fazer crer.

Ao magistrado é dado perquir ir sobre as condições 

econômico-financeiras, situação em que aplicável o dispositivo 

constitucional no sentido de que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” – 

CRFB/88, art. 5º, LXXIV -, mormente porque não se pode pretender que o 

Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma ônus da parte 

quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, quem pugna deixa 

de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade.

O Estado assumir as custas, taxas e despesas processuais de quem tem 

condições de atendê-las onera a sociedade indevidamente e, 

provavelmente, cria uma impossibilidade de o Estado prover as 

necessidades dos que realmente precisam, porque hipossuficientes.

Ademais, a “gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a 

todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”, assim como, conforme o caso, “o juiz poderá conceder 

direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver 

de adiantar no curso do procedimento” - NCPC, art. 98, §§ 5º e 6º -, 

razões pelas quais necessários os esclarecimentos sobre eventual e 

efetiva insuficiência de recursos.

Isso posto, porque presente nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de 

indeferir o pedido, DETERMINO a intimação da parte para que comprove 

efetivamente a insuficiência de recursos para pagar as custas, taxas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família – NCPC, art. 99, § 2º c/c art. 98, caput.

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in albis, volte-me para decidir em 

prosseguimento.

Sem prejuízo disso, esclareça se a data do instrumento de mandado – 

2018 -, com ano posterior ao ajuizamento da ação – 2017 -, decorreu de 

erro material.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70356 Nr: 2183-85.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Carlos Luz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.Trato de INCIDENTE CRIMINAL em que o Advogado 

do recuperado JOSÉ CARLOS LUZ LOPES, preso em Campo Novo do 

Parecis-MT, requer sua transferência para a Cadeia Pública local, 

alegando em síntese que os familiares do recuperando residem em 

Reserva do Cabaçal-MT.Os autos foram remetidos ao Ministério Público, 

quem pugnou pelo indeferimento do pedido(...)INDEFIRO o pedido da 

defesa e NÃO concedo a anuência para a transferência/recambiamento 

do recuperando JOSÉ CARLOS LUZ LOPES.Ciência as partes.Após 

arquive esse incidente, com as baixas necessárias.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95418 Nr: 3344-96.2017.811.0038

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Polyana Brito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosinei Procope Vieira de 

Souza - OAB:MT - 23088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO em que objetiva a liquidação e cumprimento/execução 

individual de suposta sentença coletiva.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já fixou, sob o rito do 

recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), que “a execução individual de 

sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no 

foro do domicílio do beneficiário” (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12.12.2011).

Ocorre que a parte requerente sequer faz prova do título executivo judicial 

e seu efetivo trânsito em julgado, deixando de juntar diversos documentos 

necessários e imprescindíveis à causa, razão pela qual e porque deve ser 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

apresentando defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento, DETERMINO a intimação da parte requerente, através de 

seu(s) advogado(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDE/CORRIJA a petição inicial e traga a documentação ausente, sob 

pena de indeferimento e extinção.

Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte concluso para sentença – 

código n. 36. Diversamente, para análise e eventual prosseguimento – 

código 35.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26544 Nr: 6-27.2011.811.0038

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Hidroelétrica Figueirópolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Indiavai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Augusto Dumond Prado 

- OAB:OAB/PR 25706, Henrique Gaede - OAB:16036/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AlexandreMendes Vieira - 

OAB:143229, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635/MT

 Visto e bem examinado.

Diante da virtualização/digitalização e pedido da parte em relação aos 

documentos indicados - Ref. 6 -, defiro e DETERMINO a entrega dos 

originais, mediante a sua substituição por cópia reprográfica.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que intime a parte embargada para, 

querendo, manifestar sobre o recurso apresentado, bem como 

documentos posteriormente juntados.

Após o decurso do prazo fixado in albis ou manifestação, volte-me para 
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decidir sobre o recurso de embargos de declaração.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16738 Nr: 159-02.2007.811.0038

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete de Promocena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 Visto e bem examinado.

Trato de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA, cujo processamento está suspenso em decorrência 

da necessidade de análise do embargos/impuganção em apenso, razão 

pela qual faço a devolução à Vara/Secretaria, devendo retornar após 

nova determinação.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24057 Nr: 92-32.2010.811.0038

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariléia Brito Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS em fase cumprimento de sentença de obrigação de 

fazer/dar e cuja parte requerente pugna pela aplicação de multa/astreinte 

à parte adversa, como forma de compelir a instituição financeira a 

apresentar os extratos bancários, documentos reconhecidos em decisum 

com trânsito em julgado.Ocorre que há precedentes do STJ no sentido do 

descabimento(...)Igualmente o Enunciado n. 372 do STJ, que dispõe "Na 

ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa 

cominatória".Isso posto, defiro parcialmente o pedido apenas para 

DETERMINAR a intimação da parte adversa, fazendo nos termos do 

Enunciado n. 410 da Súmula do STJ - "A prévia intimação pessoal do 

devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" -, para que cumpra 

a sentença de exibição de documentos e no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente aqueles fixados na sentença, sob pena de, se o requerido 

afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitir que o 

requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à 

verdade, ou seja, admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar.Apresentados, volte-me 

para proferir sentença de extinção pelo cumprimento/adimplemento - 

NCPC, art. 924, II.Diversamente, uma vez que a recusa injustificada já tem 

resultado previsto na legislação processual de presunção de veracidade, 

ARQUIVE essa ação cautelar, com as baixas e cautelas.Intime.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24591 Nr: 626-73.2010.811.0038

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauriceia Lucas Cesário de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A., HSBC Bank Brasil S/A - 

Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO CAUTELAR em que há informações de falecimento da 

parte requerente e pedido de habilitação de herdeira e adequação do polo 

ativo, assim como de manutenção dos originais - Ref. 4 -, os quais defiro, 

aquele nos termos do NCPC, art. 110.

Consequentemente, DETERMINO que faça a regularização junto ao 

Cartório Distribuidor, sistemas e onde mais couber, assim como intime as 

partes para que esclareçam sobre o desejo que redesignação da 

audiência de conciliação, a necessidade de realização de audiência de 

instrução, com a indicação de eventuais provas a serem produzidas, ou o 

julgamento imediato da lide, o qual deve ocorrer preferencialmente até 

31/12/2018, uma vez que trato de processo de Meta 2-CNJ.

Pugnado pelas partes no sentido da audiência de conciliação, encaminhe 

ao conciliador para designação de data e intime as partes com as 

advertências legais e sanção pelo não comparecimento.

Diversamente, pugnado pelo produção de provas em audiência ou outras, 

volte-me concluso para decidir em prosseguimento - código n. 35.

Por fim, em caso de manifestações pelo julgamento antecipado ou decurso 

do prazo de 5 (cinco) dias in albis, volte-me para sentença - código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52742 Nr: 86-20.2013.811.0038

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APVMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO que envolve menor e cuja mudança de domicílio durante o 

curso do processo não é, em regra, suficiente para alteração da 

competência para o julgamento do feito, prevalecendo o princípio da 

perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência se define no 

momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do 

estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando 

suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da 

matéria ou da hierarquia.

Ocorre que há precente do STJ (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de

1º/2/2011) no sentido de que "o princípio do juízo imediato, previsto no art. 

147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de 

competência do CPC".

Nesses termos:

"PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE 

FILHO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Debate relativo à possibilidade 

de deslocamento da competência em face da alteração no domicílio do 

menor, objeto da disputa judicial . 2. Em se tratando de hipótese de 

competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger 

a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio 

jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda 

a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de 

direito. 3. Nos processos que envolvem menores, as medidas devem ser 

tomadas no interesse desses, o qual deve prevalecer diante de quaisquer 

outras questões. 4. Não havendo, na espécie, nada que indique objetivos 

escusos por qualquer uma das partes, mas apenas alterações de 

domicílios dos responsáveis pelo menor, deve a regra da perpetuatio 

jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os 

interesses do infante e facilite o seu pleno acesso à Justiça. Precedentes. 

5. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de 

Direito de Carazinho/RS (juízo suscitante), foro do domicilio do menor". (CC 

114.782/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Assim, a regra da perpetuatio jurisdictionis, cede lugar à solução que 

oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, 

desse modo, a modificação da competência no curso do processo, 

sempre consideradas as peculiaridades da lide, razão pela qual e em 

conformidade com manifestação da representante do Ministério Público 

nos autos do processo código n. 50147, DECLINO DA COMPETÊNCIA das 
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AÇÃO PRINCIPAL - 51047 - E CAUTELAR - 52742 - para a Comarca de 

São José dos Quatro Marcos-MT e, consequetmente, DETERMINO a 

remessa dos autos com as homenagens, cautelas e baixas.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58976 Nr: 2454-65.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKGM, KVMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Ademais, DEIXO de 

determinar expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do executado 

SALUSTIANO DOS SANTOS NETO, uma vez que já posto em liberdade nos 

autos de n. 1304-83.2013.811.0038 (53946), conforme o anexo.Eventual 

penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo ser 

liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário.Condeno a(s) parte(s)  devedora(s)/executada(s ) 

SALUSTIANO DO SANTOS NETO no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais eventualmente remanescentes, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência em favor de fundo da Defensoria 

Pública, nos termos de precedentes do E. Tribunal de Justiça local, no 

sentido de que após a Emenda Constitucional n. 80 de 04 de junho de 

2014, não são mais devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, 

uma vez que foi conferida a esta instituição as prerrogativas da 

Magistratura e do Ministério Público(...)Transitada em julgado, proceda com 

as baixas necessárias e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54619 Nr: 2007-14.2013.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia Santos Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:47.431-SP, 

Tenille Pereira Fontes - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem o que entenderem de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51836 Nr: 1728-62.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete de Promocena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM ORDINÁRIO - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR, em que há lide sobre questão de saúde, razão 

pela qual, tendo em vista a Portaria n. 1.135/2011/PRES, que trata da 

implantação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) no Estado de Mato Grosso, 

assim como o constante na CNGC, art. 1.317, parágrafo único, 

DETERMINO que encaminhe ao NAT via Malote Digital para que o referido 

núcleo, no prazo constante na aludida Portaria, elabore o Parecer Técnico 

necessário à análise do pedido em sentença de mérito, assim como, sem 

prejuízo de outras informações pertinentes do(s) experto(s), 

responda/esclareça os quesitos abaixo:

1. considerando a distribuição interna de atribuções do Sistema Único de 

Sáude-SUS, o procedimento tem previsão para que seja fornecido 

diretamente por qual ente da Federação - União, Estado ou Município;

2. caso o procedimento solicitado não seja fornecido pelo Sistema Único 

de Saúde-SUS, existe similar oferecido por esse e que apresente o 

mesmo resultado;

3. caso o procedimento não seja fornecido pelo SUS, para que informe um 

valor de referência, a fim de que possa ser adquirido na iniciativa privada 

pelo preço justo;

4. há alguma regulação disso no Sistema Único de Saúde-SUS em favor 

da requerente Eliete de Promocena.

Com a resposta do Núcleo, dê vista comum às partes para manifestação 

no prazo de 15 (quinze) dias - processo eletrônico - e, por fim, volte-me 

concluso para proferir sentença - código n. 36 -, o que deve ocorrer 

preferencialmente até 31/12/2018, porque trato de processo da Meta 

2-CNJ.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55870 Nr: 672-23.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nailde Calixto Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59583 Nr: 152-29.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Cardoso Siqueira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 
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verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 25 de abril de 2018, às 13h – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20857 Nr: 1857-09.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita de Fatima Carvalho de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal, bem como aguarde o envio do 

Ofício informando o deposito do(s) valor(res) para pagamento do 

Requisitório de Precatório para à integral quitação ao objeto da lide, 

advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será 

interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o processo 

extinto pela satisfação da obrigação - CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, 

art. 924, II, c/c art. 925.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51836 Nr: 1728-62.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete de Promocena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que se manifeste/junte os documentos 

necessários conforme resposta do NAT em ref. 7.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENESMAR SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDA MARIA DE JESUS RIOS OAB - MT15176/O (ADVOGADO)

VILMAR MOREIRA RIOS OAB - MT19225/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000204-37.2017.8.11.0038 REQUERENTE: GENESMAR SILVA DA 

CUNHA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Visto e bem examinado. Trato de 

recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e pedido de 

modificação da sentença – efeito infringente -, razão pela qual DETERMINO 

a intimação da parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, uma vez que seu eventual 

acolhimento implica a modificação da sentença embargada – Lei n. 

9.099/1995, art. 48 e ss. c/c NCPC, art. 1.023, caput e §§. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou não, 

volte-me para análise. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 1 de 

março de 2018 - 08:41:50. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENESMAR SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDA MARIA DE JESUS RIOS OAB - MT15176/O (ADVOGADO)

VILMAR MOREIRA RIOS OAB - MT19225/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000204-37.2017.8.11.0038 REQUERENTE: GENESMAR SILVA DA 

CUNHA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Visto e bem examinado. Trato de 

recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SAMSUNG 
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ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e pedido de 

modificação da sentença – efeito infringente -, razão pela qual DETERMINO 

a intimação da parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, uma vez que seu eventual 

acolhimento implica a modificação da sentença embargada – Lei n. 

9.099/1995, art. 48 e ss. c/c NCPC, art. 1.023, caput e §§. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou não, 

volte-me para análise. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 1 de 

março de 2018 - 08:41:50. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-67.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BATISTUTA TEIXEIRA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARAPUTANGA RUA Castelo 

B r a n c o ,  0 ,  C e n t r o  -  A R A P U T A N G A  P r o c e s s o  n . 

0010317-46.2013.811.0058 Polo ativo: CRISTIANO BATISTUTA TEIXEIRA 

VALE Polo passivo: WALL MART BRASIL LTDA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. Transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a integralidade da sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação ? Lei n. 9.099/95, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) ? art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/95 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos ? hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/95 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos por 

qualquer meio idôneo de comunicação ? Lei n. 9.099/95, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO ? Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes ? art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço ? art. 909 da CNGC. Instruído o pedido com 

a memória discriminada e atualizada do cálculo ? CPC, art. 475-B/NCPC, 

art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, a magistrada 

q u e  m e  a n t e c e d e u  d e t e r m i n o u  a  i n t i m a ç ã o  d o ( s ) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida ? 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção ? Mov. 65 -, assim 

como, posteriormente, autorizou o levantamento do valor incontroverso em 

favor do credor/exequente e determinou a intimação do 

devedor/executado para saldar o débito apontado como remanescente ? 

Mov. 71 -, limitando-se este em apresentar manifestação em sua defesa ? 

Mov. 75 -, fazendo-o em desacordo com a legislação e sem a prévia 

garantia do juízo, obrigatória nos processos em curso nos Juizados 

Especiais Cíveis, motivo pelo qual, em conformidade com o Enunciado n. 

117 do FONAJE, a deixo de conhecer/rejeito sem análise do mérito 

apresentado ? Mov. 75 -, cujos argumentos poderão ser futuramente 

apresentados após a garantia do juízo e desde que apresente a 

impugnação/embargos à execução no prazo. Nesses termos: ?JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. 

NECESSIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDIMENTO 

PÓPRIO DE EXECUÇÃO PREVISTO NO ART. 53 , § 1º , DA LEI Nº 9.099 /95. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 736 DO CPC E DA LEI Nº 11.382 /2006. 

RECLAMAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. OS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS TÊM UM PROCEDIMENTO PRÓPRIO DE EXECUÇÃO, SENDO 

SUBSIDIÁRIA A APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CPC . SOB ESSE PRISMA, 

ALTERAÇÕES DECORRENTES DA LEI Nº 11.382 /2006, RELATIVAS À 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, SOMENTE DEVEM 

SER APLICADAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS NO QUE NÃO 

COLIDIREM COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS ESTATUÍDOS PELA LEI Nº 

9.099 /1995. 2. NÃO OBSTANTE O ART. 736 DO CPC , COM A REDAÇÃO 

DADA PELA LEI Nº 11.382 /2006, DISPENSE A GARANTIA DO JUÍZO PARA 

OFERECIMENTO DE EMBARGOS, TAL REGRA NÃO É APLICÁVEL AOS 

JUIZADOS ESPECIAIS, HAJA VISTA A DISPOSIÇÃO DO ART. 53 , § 1º , 

DA LEI Nº 9.099 /95, QUE TRATA A PENHORA COMO PRESSUPOSTO 

PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS. 3. ENUNCIADO Nº 117 , LANÇADO 

PELO FONAJE. 4. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA?. (TJDFT, 

Processo 145122720118070003 DF 0014512-27.2011.807.0003, Orgão 

Julgador 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicação 16/04/2012, DJ-e Pág. 377, Julgamento 10 de Abril de 2012, 

Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI). Isso posto, transcorrido o 

prazo in albis (sem pagamento integral), será acrescido a multa de 10% 

(dez por cento) ao remanescente, razão pela qual DETERMINO a intimação 

do credor/exequente, através do seu advogado, para que apresente o 

valor atualizado do débito que afirma em aberto, obviamente com a 

acréscimo da multa /sanção apenas sobre o saldo devedor - descontando 

o montante já pago/adimplido ? e, por fim, intime o devedor/executado, 

também por advogado, para imediato adimplemento, sob pena de, sem dar 

ciência prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), ? CPC, 

655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - com a indicação do número do Cadastro de 

Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ? CNPJ 

do devedor, requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução ? 

penhora online -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros ? 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor ? NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial ? NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado ? NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis ? Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 
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determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado ? NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial ? NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) ? CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/95, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/95 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado no 

XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE ? 

BA ? 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE ? SP 

16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, se 

necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/95. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação ? NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária ? CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 

172, § 2º, do CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o 

disposto na CRFB/88, art. 5º, XI ? NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. ARAPUTANGA-MT, 15/01/2017 17:11. 

(assinado digitalmente) RENATO J. DE A. C. FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010012-78.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

IVO FERREIRA MARQUES OAB - MT0018469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDECI GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que o prazo recursal transcorreu in albis, motivo pelo qual intimo 

o Exequente para manifestação nos autos. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010313-25.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 1 de março de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61250 Nr: 3069-86.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Natalícia dos Santos Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:39931

 VISTOS.

Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

MARIA NATALICIA DOS SANTOS CORDEIRO em face de BANCO 

DAYCOVAL S.A., ambos qualificados nos autos.

Entrementes, as partes apresentaram acordo almejando sua homologação 

– ref. 19.

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, na forma 

do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50687 Nr: 72-67.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMILIANO SELIN, Ana de Lima SeliM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT, Estado de Mato 

Grosso por meio da Secretaria de Estado de Saúde - rep pelo Procurador 

Geral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

ajuizada por MAXIMILIANO SELIN, representado por ANA DE LIMA SELIM, 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 13/23.

Recebida a inicial, anteciparam-se os efeitos da tutela perquirida, 

determinando-se a citação dos requeridos (fls. 27/29).

Contestação do Estado de Mato Grosso juntada às fls. 54/58.

Impugnação a contestação juntada às fls. 64/67

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme certidão de óbito anexa, é de conhecimento deste juízo que a 

parte autora veio a óbito no dia 03/07/2016 no município de Tangará da 

Serra/MT.

 Diante da perda do objeto desta demanda, mister a extinção do processo 

sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, IX, do Novo Código de 

Processo Civil.

Com efeito, com o óbito da requerente, representa a falta de interesse de 

agir superveniente, razão pela qual a presente demanda não mais possui 

razão para existir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, IX, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo.
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DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64694 Nr: 4875-59.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalves Clemente de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS;

Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por idade rural 

ajuizada por GONÇALO CLEMENTE DE ASSIS contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela antecipada, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário pleiteado.

Sustenta que iniciou os trabalhos no garimpo desde tenra idade, que suas 

atividades rurais foram realizadas na Fazenda União Mineira, localizada a 

margem de Rio São Francisco, distrito de Arenápolis/MT, na qual trabalhou 

por mais de 25 (vinte e cinco) anos.

Com a inicial vieram os documentos as págs. 07/17.

É o relatório. Decido.

 RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, 

vez que preenche os requisitos exigidos pela Lei n° 8.213/91.

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença 

da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Para Luiz Guilherme Marinoni (pag. 312/313) “a probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória”.

Segundo Luiz Guilherme Marinone (pag. 312/313), ainda, “a tutela 

provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob 

pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser 

removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é 

preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência 

quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do 

direito”.

No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela 

pretendida não se encontram presentes.

 Destaco que, não obstante haja início de prova material, esta deve ser 

corroborada por prova testemunhal.

Tenho que, ao menos nesta fase cognitiva perfunctória, não se pode 

aferir que a parte autora tem direito à aposentadoria como segurada 

especial, haja vista a necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual, 

nesta quadra processual não há como acolher o pedido de tutela 

antecipada.

Assim, indevida é a concessão do benefício vindicado, diante da situação 

fática apresentada e das alegações da requerente, tendo em vista a 

fragilidade das provas acerca do implemento das condições para 

aposentadoria como segurada especial.

Depois, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, bem 

como as alegações da(o) própria(o) requerente, infere-se que não restou 

comprovado, pelo menos neste momento, o perigo de dano irreparável ou 

de difícil reparação a ensejar a concessão do benefício pleiteado.

Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos 

da sentença de mérito, a antecipação da tutela só deve ser deferida 

quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo.

A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos.

 Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.

Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.

CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o DIA 06 DE JUNHO DE 2018, ÀS 15H50MIN apresentando o rol de 

testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do NCPC.

Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e julgamento 

justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.

OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o 

que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46893 Nr: 208-98.2015.811.0026

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Adão José Souto, Nerivaldo Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes da r. decisão abaixo transcrita:

[...] 3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido contido na peça de fls. 113/120, 

mantendo a sentença incólume pelas razões acima expressas.

Consigne-se que, em conformidade com a decisão anterior, a manutenção 

do veículo apreendido deverá ser mantida até o final da ação penal 

correlata, a saber: 38-92.2016.811.0026 – cód. 50612.

 Cientifiquem-se as partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59944 Nr: 2331-98.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia de Diamantino/MT, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Carlos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10862/O, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 Tendo em vista certidão do r. Oficial de Justiça, onde consta que o réu 

indicou a Drª Angélica Rodrigues Maciel, OAB/MT nº 10.862 como patrona 

constituída no presente feito. Desta feita, INTIMO a nobre causídica para 
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que no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação, por 

escrito, (CPP, artigo 396, caput), podendo arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (artigo 396-A, do CPP).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49319 Nr: 1488-07.2015.811.0026

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a autora, através de seu 

patrono constituído, via Dje, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se no que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52937 Nr: 1143-07.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildes da Silva Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Vistos

 Encerrada a instrução processual, permaneçam os autos conclusos para 

sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65669 Nr: 404-63.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTO MENDES DE MOURA, Ana Maria da Costa 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Ante a apresentação da carta de fiança bancária (ref. 09), considero 

idônea e suficiente à caução apresentada pelo exequente.

II - No ponto, considerando que o autor ofereceu fiança bancária como o 

fim de garantir a execução, CONDICIONO a expedição do mandado de 

arresto ao prévio comparecimento dos mesmos em Cartório, munidos de 

seus documentos pessoais, para assinatura do Termo de Caução.

III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18025 Nr: 1633-10.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimari Aparecida Capeleto Rodrigues, Roger 

Augusto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA GIARETTA 

BORGUEZI - OAB:OAB/SP 372.760, CARINA ADORNO MIRANDA - 

OAB:OAB/SP 293.512, CYANA CRISPIN - OAB:OAB/SP 367.151, KARINA 

CACHINÉ VENÂNCIO - OAB:366.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 

84/2014 da CGJ.

Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014).

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 II – Transcorrido o prazo supra in albis, TORNEM-ME os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

Intime-se e se cumpra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61292 Nr: 3088-92.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

I. Cuida-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada 

por MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Compulsando o Sistema Apolo e em consulta aos autos, constata-se que o 

presente feito guarda identidade de partes, pedido e causa de pedir com o 

processo de numeração única 1097-91.2011.811.0026 – cód. 22579.

 II. Muito embora os referidos autos já se encontram sentenciados, esta 

ainda não transitou em julgado notadamente quando a parte autora 

interpôs competente recurso de apelação. Portanto, verificando-se que, 

naqueles autos Verifica-se que, nos referidos autos, a citação válida se 

deu em 19/10/2015 enquanto que, nestes autos, a citação se deu no dia 

29/08/2017.

 Deste modo, considerando que, nos termos do art. 240 do CPC, a citação 

válida torna o juiz prevento e induz a litispendência, a extinção do 

presente feito é medida que se impõe.

 III. Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.

IV. Sem custas.

V. Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64676 Nr: 4868-67.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DIONE DE SOUZA MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 
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OAB:MT/9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder com o recolhimento do valor da diligência do senhor 

Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de atos, localidade do 

cumprimento da medida, bem como para a necessidade, ou não, de Oficial 

de Justiça reforço. Saliento que os valores devidos deverão ser pagos 

mediante o recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de 

justiça na rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de 

emissão de guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante 

do depósito por intermédio de petição nos autos respectivos. Em caso de 

dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do telefone (65) 

3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52486 Nr: 852-07.2016.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238, FERNADO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 196.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder com o recolhimento do valor da diligência do senhor 

Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de atos, localidade do 

cumprimento da medida, bem como para a necessidade, ou não, de Oficial 

de Justiça reforço. Saliento que os valores devidos deverão ser pagos 

mediante o recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de 

justiça na rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de 

emissão de guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante 

do depósito por intermédio de petição nos autos respectivos. Em caso de 

dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do telefone (65) 

3343-1375.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-87.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA FATIMA PINTO FEGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000065-87.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/04/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-72.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUCAS ALBOES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000066-72.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 12/04/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-57.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BISPO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000067-57.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 12/04/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-42.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000068-42.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 12/04/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-27.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ELIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000069-27.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 12/04/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-41.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000081-41.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 18/04/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-12.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MATEUS ALMEIDA DE SOUSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000070-12.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 11/04/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-94.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO AVELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000071-94.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 12/04/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-79.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HALISLUAN DO NASCIMENTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000072-79.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 12/04/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-64.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HALISLUAN DO NASCIMENTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000073-64.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 12/04/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-49.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALANI PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000074-49.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 18/04/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALANI PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000075-34.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 18/04/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000076-19.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 18/04/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000077-04.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 18/04/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-86.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000078-86.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 19/04/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 
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da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-71.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANDRADE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000079-71.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 11/04/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000082-26.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 11/04/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000083-11.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000083-11.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia , na sede do Foro Judicial da Comarca 

de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000083-11.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000083-11.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 19/04/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000084-93.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA MAIA MIRANDA (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000084-93.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 19/04/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MIRANDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000085-78.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 18/04/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000086-63.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 18/04/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000087-48.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 19/04/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-33.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 
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Processo:1000088-33.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 19/04/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000089-18.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALIMELLE ASCARI SANTANA (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000089-18.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 19/04/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54003 Nr: 653-61.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO/DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido da parte requerida retro (fl.604), determino a 

sua intimação para que decline, expressamente, o tempo de suspensão do 

processo que requer.

Com as informações, colha-se o parecer ministerial.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69510 Nr: 3668-33.2017.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO MACHADO GULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILIDIA LUZIA CANDIDO DE 

MARCO VERTELO - OAB:384823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 Posto isso, DEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse, o que faço 

com fulcro nos artigos 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil.Ante 

as peculiaridades do caso, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

requerido desocupe TODOS os imóveis descritos na inicial. Expeça-se 

mandado de intimação acerca da presente decisão, por Oficial de Justiça. 

Não havendo o cumprimento da determinação anterior, no prazo 

estabelecido, expeça-se, desde logo, o respectivo mandado de 

reintegração de posse. Autorizo, caso assim se mostre necessário, o 

emprego de força policial com o objetivo de garantir a execução da 

medida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73542 Nr: 552-82.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darliane Souza da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, é de rigor o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela 

parte requerente.Por todo o exposto, com espeque no art. 300 e seguintes 

do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicada, determinando 

que a parte requerida se abstenha de:I – cobrar o valor apontado como 

controvertido;II - suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica 

na referida unidade consumidora em virtude do débito ora mencionado; eIII 

- Inscrever o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito 

em razão do débito objeto da presente ação.Em caso de descumprimento 

desta decisão, a requerida incidirá em multa diária no valor de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, DEIXO para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e 

Enunciado nº 35 da ENFAM: "Além das situações em que a flexibilização 

do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, 

de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades 

da causa, observadas as garantias fundamentais do processo").CITE-SE 

a parte requerida para contestar o feito no prazo legal, sob pena das 

c o m i n a ç õ e s  d e  p r a x e . I N T I M E M - S E  a s  p a r t e s . Á S 

PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT para Aripuanã-MT, 22 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68216 Nr: 2760-73.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS FIDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 Intimação da defesa, para ciência do cálculo de pena de ref. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72124 Nr: 5526-02.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Battisti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para que especifiquem as provas que eventualmente 

pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma, sob pena de indeferimento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72151 Nr: 5550-30.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurina da Conceição Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para que especifiquem as provas que eventualmente 
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pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma, sob pena de indeferimento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68716 Nr: 3106-24.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorino Moresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para que especifiquem as provas que eventualmente 

pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma, sob pena de indeferimento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71800 Nr: 5267-07.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clara Torres Espinoza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para que especifiquem as provas que eventualmente 

pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma, sob pena de indeferimento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69044 Nr: 3337-51.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ FERREIRA DA SILVA, RITA JULIETA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CLEITON 

AUGUSTO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:23691/O

 Nos termos da legislação vigente intimo as partes a especificar as provas 

que eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71338 Nr: 4958-83.2017.811.0088

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ALBINO FABRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Atendida a determinação de ref. 5, delibero pelo prosseguimento do feito.

 Cite-se a parte requerida para, querendo, responder à demanda no prazo 

de 15 (quinze) dias a contar da juntada ao processo do aviso de 

recebimento positivo, advertindo-o de que a falta de contestação implicará 

na presunção de serem verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora 

na inicial (art. 344, do CPC).

Apresentada a contestação, caso haja alegação de preliminar, oposição 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou juntada 

de documentos (exceto a procuração e cópias de acórdãos, decisões e 

sentenças), intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de quinze 

dias (art. 350, CPC).

Deixo de designar audiência preliminar de conciliação, nos termos do 

artigo 334 do CPC, em virtude da ausência de instalação de CEJUSC na 

Comarca. Frisa-se que a participação do juiz em referida audiência é 

desaconselhável, por violar o princípio da confidencialidade.

A confidencialidade “implica o sigilo de toda informação obtida pelo 

conciliador ou mediador ou ainda pelas partes, no curso da 

autocomposição, com exceção de prévia autorização das partes.”[1]

Ora, não há como garantir respeito a esse princípio se tanto esta 

magistrada, como sua assessoria, estarão em contato direto com o 

julgamento de mérito da causa.

A própria Lei é clara ao dizer que “a confidencialidade estende-se a todas 

as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não 

poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa 

deliberação das partes”.

Ainda em relação à assessoria, ou à possibilidade de se designar servidor 

exclusivamente para a função, tem-se que a Lei exige capacitação mínima 

por meio de curso realizado por entidade credenciada (art. 167, § 1º, 

CPC). Como não há servidor ou membro de assessoria capacitado, esta 

via resta inviabilizada.

O artigo 139, VI, CPC permite ao juiz flexibilizar o procedimento, 

adequando-o à causa e tornando o processo mais efetivo.

Ademais, será assegurada a possibilidade de realização de audiência de 

composição caso se mostre viável sua realização após defesa e réplica. 

Assim, constata-se que não há qualquer prejuízo na flexibilização aqui 

operada.

 Portanto, não há que se falar em nulidade (art. 282, § 1º, CPC), já que a 

medida de flexibilização é temporária e somente será mantida enquanto 

ausente estrutura apta à realização do procedimento completo trazido com 

a nova Lei.

Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57090 Nr: 711-30.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO BUZANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIDES DOS SANTOS THOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Ivo Buzanello em 

face de Eloides dos Santos Thomas.

Recebida a petição inicial, fora indeferido o pedido liminar.

Ato contínuo, a parte autora peticionou, desistindo da ação por não 

localizar a parte requerida (refs.15 e 16).

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, quando o juiz homologar a desistência da 

ação.

No caso, não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas ante a gratuidade da justiça deferida inicialmente.

 Inexistindo Defensoria Pública nesta Comarca, e considerando as 

condições financeiras do autor, este Juízo nomeou defensor dativo para 

patrocinar seus interesses. Assim sendo, arbitro os honorários ao Dr. 

David Clemente Rudy em 05 (cinco) URH’s, que deverão ser suportados 

pelo Estado de Mato Grosso, devendo ser expedida certidão de 

honorários a requerimento do interessado.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 58743 Nr: 1702-06.2015.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO K. SATO-ME, FRANCO KAZUHIKI 

SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte exequente retro (ref.22), e determino a intimação 

dos executados, para que apresentem o número da matrícula do imóvel 

oferecido à penhora à ref.15, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, intime-se o exequente, para que requeira o que lhe melhor 

aprouver, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39909 Nr: 321-02.2011.811.0088

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MOREIRA DIAS - 

OAB:14279

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa do acusado CLOVIS DA SILVA, alegando em síntese, que não 

subsistem os motivos que ensejaram a decretação da medida, que possui 

bons antecedentes, endereço fixo e ostenta conduta ilibada. Alega, ao 

final, que não existem razões para a manutenção de sua custódia 

cautelar, por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo 

Penal (fls.162/167). O pedido veio acompanhado de documentos 

(fls.168/174).

O feito encontrava-se suspenso nos termos do artigo 366 do Código de 

Processo Penal, tendo sido decretada a prisão preventiva do acusado 

(fls.151/154).

O mandado de prisão foi cumprido em desfavor do acusado na Comarca 

de Pontes de Larceda.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido com a 

aplicação de medidas cautelares (fls.179/182).

É o relato. Decido.

A aplicação de medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) é 

excepcional em nosso ordenamento jurídico, somente devendo ser 

decretada quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade 

stricto sensu da medida (artigo 282, I, II e § 6º do Código de Processo 

Penal).

 A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal é 

consubstanciada na presença dos requisitos e pressupostos estampados 

nos artigos 282, I e 312 do Código de Processo Penal.

Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria 

– fumus comissi delicti - e também se demonstrar que há perigo na 

liberdade plena e irrestrita do acusado – periculum in libertatis.

 No caso em análise, a existência do crime e os indícios de autoria restam 

demonstrados.

A medida cautelar, por sua vez, é imprescindível, já que a liberdade plena 

e irrestrita do acusado pode prejudicar o andamento do feito e implicar 

prejuízo à ordem pública.

 Superada a discussão sobre a necessidade da medida, deve-se analisar 

sua adequação e proporcionalidade em sentido estrito.

No caso concreto, a prisão preventiva do acusado foi decretada para a 

conveniência da instrução criminal e, ainda, para garantir a ordem pública.

 A conduta criminosa atribuída ao conduzido é grave. Entretanto, foi 

cometida sem violência ou grave ameaça. pelo menos a prima facie, razão 

pela qual entendo não haver elementos idôneos e suficientes para 

persistir o decreto preventivo.

De mais a mais, verifico que o acusado acostou aos autos documentos 

comprobatórios de atividade lícita, eis que se encontra trabalhando na 

Empresa JONES TRANSPORTES LTDA-ME, o que demonstra, em princípio, 

que não tentou se furtar da aplicação da lei penal (fls. 170 e 173/174-v).

No mais, para determinação das medidas aplicadas, deve-se sopesar o 

custo-benefício da medida a fim de que não haja nem excesso, nem 

infraproteção, sob pena de em ambos os casos (proibição do excesso e 

proibição da infraproteção), estar-se afrontando diretamente a 

proporcionalidade.

À vista do exposto, entendo suficiente para o acautelamento do feito, a 

aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319 do 

Código de Processo Penal.

 Em análise detida de todas as medidas cautelares diversas da prisão 

previstas pelo Código de Processo Penal, observa-se que as medidas de 

cautelares descritas no artigo 319, incisos I e II, do Código de Processo 

Penal, são as mais adequadas e proporcionais ao caso concreto.

Manter a prisão preventiva do acusado, neste momento, mostra-se 

desproporcional aos atuais elementos constantes dos autos.

 Assim, imperiosa a revogação da prisão preventiva, com a aplicação das 

medidas cautelares diversas da prisão.

 Portanto, em consonância com o parecer ministerial REVOGO a prisão 

preventiva de CLOVIS DA SILVA, já qualificado, mediante a aplicação das 

seguintes medidas cautelares:

a. Comparecimento periódico em Juízo, mensalmente, para informar e 

justificar suas atividades;

b. Proibição de acesso ou frequência a bares, prostíbulos e similares para 

evitar o risco de novas infrações;

 Proceda-se à Escrivania as seguintes diligências finais:

 a) – Intime-se o acusado, por meio de carta precatória, da concessão das 

medidas cautelares;

 b) - EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO ACUSADO, salvo 

se por outro motivo estiver preso, devendo tomar ciência das demais 

medidas cautelares que lhe foram impostas, firmando termo de 

compromisso;

 c) Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, solicitando a SOLTURA do acusado, bem como a sua 

CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL, PARA RESPONDER À ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS.

DEVERÁ O RÉU SER INDAGADO SE TEM CONDIÇÕES DE CONSTITUIR 

ADVOGADO NOS AUTOS OU SE PRETENDE A NOMEAÇÃO DE 

ADVOGADO DATIVO, CUMPRINDO-SE NA ÍNTEGRA O DISPOSTO NO 

PROVIMENTO Nº 30/2008-CGJ. DEVE SER ADVERTIDO, AINDA, QUE, NÃO 

APRESENTADA A RESPOSTA NO PRAZO LEGAL, SERÁ NOMEADO PARA 

OFERECÊ-LA. Consigne-se na missiva, que DEVERÁ O OFICIAL DE 

JUSTIÇA INDAGAR O ACUSADO ACERCA DE SEU ENDEREÇO, 

CERTIFICANDO-SE NOS AUTOS.

 Cientifique-se o acusado de que o não cumprimento de qualquer das 

condições poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos 

termos dos artigos 282, § 4º e 312, parágrafo único, ambos do CPP.

d) Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, para 

que promova a fiscalização das medidas cautelares, ora aplicadas.

 Sirva-se a presente como ALVARÁ DE SOLTURA/TERMOS DE 

COMPROMISSO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO e/ou MANDADO DE 

INTIMAÇÃO.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 32407 Nr: 933-76.2007.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA, INES FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ITAMAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Francivaldo Ferreira 

da Silva e Inês Feitosa em face de João Itamar de Lima.

Afere-se dos autos que o requerido liquidou sua obrigação (petição 

fl.249).

Assim, nos termos do art.924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo 
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extinto o feito com resolução de mérito.

Promova-se o levantamento da penhora de fls.241/243.

Custas processuais remanescentes se houver, pelo executado.

 Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessária

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55237 Nr: 1761-28.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para, com fulcro no 

art. 413, caput, do CPP, PRONUNCIAR o réu JONAS BARBOSA, a fim de 

submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no crime 

previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se as disposições pertinentes da 

CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59234 Nr: 145-47.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para, com fulcro no 

art. 413, caput, do CPP, PRONUNCIAR o réu FÁBIO JOSÉ DE ALMEIDA, a 

fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no crime 

previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se as disposições pertinentes da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73691 Nr: 635-98.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente, por seu advogado, para apresentar os 

dados das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73733 Nr: 657-59.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente, por sua advogada, para apresentar os 

dados das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73734 Nr: 658-44.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente, por sua advogada, para apresentar os 

dados das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73708 Nr: 636-83.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Assim, com fundamento no acima exposto e na orientação da Suprema 

Corte firmada no RE nº. 631.240/MG, determino que a parte autora seja 

intimada, por sua advogada, para que dê entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, apresentando o comprovante no processo em igual prazo, sob 

pena de extinção.Uma vez comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73961 Nr: 797-93.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, LÍDER 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDNEY ABREU ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes requerentes para procederem o pagamento da diligência 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60309 Nr: 697-12.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DEMENECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para que promova o recolhimento da diligência 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 51533 Nr: 230-38.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao que dispõe o artigo 203, § 4º do NOVO CPC e 

provimento 56/2007/CGJ, impulsiono o feito, intimando a parte requerente 
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para se manifestar, requerendo o que entender de direito, tendo em vista o 

transcurso de tempo decorrido desde o pedido de suspensão (fls. 89/90).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63698 Nr: 3170-68.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE A. DE CARVALHO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para que efetue o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010143-97.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA DE SOUZA TATSCH (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de Id 11991265, requerendo o 

que entender por direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010123-09.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MADEGOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE LIMA SOARES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FELIPE DA COSTA TEIXEIRA SANTOS OAB - SP0328795A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, e ante a tempestividade das impugnações de Id 

8881009 e 8881033, intimo a parte exequente para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25773 Nr: 560-67.2011.811.0100

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MAGRINI LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MENDES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081-MT

 Intime-se o MPMT para que apresente alegações finais no prazo legal 

tendo em vista o constante fl.143, após, intime-se o requerido para que 

apresente suas alegações finais no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66785 Nr: 2216-49.2017.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLEIDE MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA e JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, devendo o processo ser EXTINTO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC.Concedo os benefícios 

da justiça gratuita, por constatar o estado de pobreza da impetrante.Sem 

custas nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso.Sem honorários advocatícios, nos termos da súmula 512 do 

Supremo Tribunal Federal c/c art. 25 da lei federal 12.016/09.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, certifique-se este e arquivem 

os autos com as cautelas devidas.Cumpra-se servindo a cópia da 

presente decisão como mandado/notificação/precatória/ofício/carta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65751 Nr: 1541-86.2017.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AN, NCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O, FERNANDA SOUZA DUTRA - OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de divorcio consensual proposta por Antônio Neris e 

Nair Cardoso Neres.

Conforme petição protocolada por ambos não possuem mais interesse no 

feito por terem restabelecido a sociedade conjugal.

Parecer do MPMT favorável ao pedido de extinção.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

condenar a executada ao pagamento do valor pretendido na inicial. Assim, 

EXTINGO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

VII, do CPC.

Condeno os autores solidariamente em custas residuais a serem 

calculadas pelo contador do juízo.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

costume.

PRI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20439 Nr: 1111-86.2007.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDINO PAULO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/O, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B

 Vistos etc.

O sentenciado NIVALDINO PAULO DE SOUZA, qualificado nos autos em 

epígrafe, foi condenado a cumprir pena de 05 (cinco) meses de detenção, 

no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, caput, do 

Código Penal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o apenado cumpriu 

integralmente a pena que lhe foi imposta, razão pela qual a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Isso porque, verifico que mencionado sentenciado cumpriu em prisão 

provisória mais tempo do que foi realizada sua condenação. A saber: em 

sede de prisão cautelar Nivaldino cumpriu 11 (onze) meses e 26 (vinte e 
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seis) dias, sendo que, foi condenado a pena de 05 (cinco) meses de 

detenção. Logo, realizada a devida detração verifico que não há mais 

pena de prisão a ser cumprida por aquele.

Por todo exposto, tendo sido integralmente cumprida a pena imposta por 

sentença ao apenado, Julgo Extinta a Punibilidade do Condenado 

NIVALDINO PAULO DE SOUZA, extinguindo também a presente ação.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos, com a devida baixa.

P.R.I.

Ciência ao Ministério Público.

Deixe-se de expedir eventual guia de execução penal definitiva e 

eventualmente se recolha a guia provisória a caso tenha sido expedido.

Recolha-se eventual mandado de prisão em aberto.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta sentença 

como mandado/carta/carta precatória/ofício.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38798 Nr: 985-54.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINO PARIDZANE’EDI TSIMRIHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35288 Nr: 748-88.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBMS, GAMS, JOSILENE MARTINS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN FERNANDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS, EM 10 DIAS, 

FLS 45/46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40123 Nr: 1583-08.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSAB, IEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VINICIUS GALACINI 

MASSARI - OAB:274869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A T O O R D I N A T Ó R I O. Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como do Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC com autorização 

expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016 encaminho a presente missiva 

para cumprimento, pois como explanado no Oficio de fl. 34/35 o feito é 

isento de custas, pois trata processo de tramita na Vara da Infancia e 

Juventude.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32116 Nr: 1859-78.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA JACINTO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Gaspar Serras - 

OAB:119.859SP

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100464 Nr: 108-10.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA XINGU COMERCIO 

REPRESENTAÇÕES (AGROPECUARIA XINGU EIRELI - ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 

reais), correspondente ao zoneamento "União do Sul - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

Juizado Especial e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-48.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON CUSTODIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000029-48.2017.8.11.0101 REQUERENTE: MUNDO MAGICO PAPELARIA 

LTDA - ME REQUERIDO: ADILSON CUSTODIO Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Noticia a parte Reclamante que é credors da 

importância de R$ 220,95 (duzentos e vinte reais e noveta e cinco 

centavos) , representada pelas duplicatas anexas; que o crédito teve 

como origem a compra e venda de mercadorias, fornecidas pelo 

Reclamante ao Reclamado; que já tentou por várias vezes receber seu 

crédito de forma amigável, mas todas elas resultaram inexitosas, não 

restando alternativa senão propor a presente medida judicial objetivando a 

recuperação de seu crédito. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste 

necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de 

instrução. Designada audiência de conciliação esta restou inexitosa, eis 

que o Promovido mesmo intimado, não compareceu na solenidade, bem 

como não apresentou contestação, requerendo a parte autora a revelia do 

requerido. Em conformidade com o Enunciado 20, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica 

ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 
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verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, 

uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida através das 

duplicatas n. de ordem: 33230-2, 33250-2, 34185-1,34559-1,34560-1 e 

34682-1, com vencimento respectivamente em 17/11/2015, 19/11/2015, 

07/12/2015, 25/12/2015, 25/12/2015 e 01/01/2016, no valores respectivos 

de R$ 28,53,R$28,51, R$56,84, R$33,88, R$16,88 e R$56,31, cumpria a 

parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II do CPC, o 

que não o fez. Diante disso, a procedência do pedido é medida de rigor. III 

– DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, da Lei 

9.099/95, julgo PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, condenando a reclamada ao pagamento do valor R$ 

220,95 (duzentos e vinte reais e noveta e cinco centavos), acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação e 

atualização monetária pela variação do INPC/IBGE, desde a data do 

vencimento dos títulos. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, no termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70628 Nr: 74-91.2016.811.0105

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende, Rubens 

Veiga Salvador Martins, Alvino Luiz de Matos, Celso Leite Garcia, 

SANDRO JOSÉ DA SILVA, ROBISON FLORENTINO DA SILVA, Avenida 

Fest, Jeferson Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:, Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende - OAB:3639/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. Trata-se de 

procedimento para apurar a ocorrência de infração administrativa às 

normas de proteção à criança e ao adolescente. Em brevíssima suma, a 

parte ré é acusada de descumprir determinação judicial – art. 249 do ECA. 

Nesta solenidade a parte requerida pugnou pela aplicação da penalidade 

mínima, com o que o ‘parquet’ consentiu. É o sucinto RELATÓRIO. DECIDO. 

Com efeito, determina o art. 487, inciso III, alínea ‘a’ do CPC, que haverá 

resolução de mérito quando o juiz homologar o reconhecimento da 

procedência do pedido formulado na ação. É a hipótese dos autos em 

testilha, senão veja-se: Neste ato os réus reconheceram a procedência do 

pedido, na medida em que pugnaram pela aplicação da sanção mínima do 

art. 249 do ECA, isto é, multa no valor de três salários mínimos, a ser paga 

em três prestações - com vencimento em 05/03/2018, 05/04/2018 e 

07/05/2018. Considerando que o evento era beneficente, bem como não 

há nos autos elementos de que os réus sejam reincidentes na prática de 

infração administrativa pelo descumprimento de normas de proteção à 

criança e ao adolescente, não há óbice para a homologação do 

reconhecimento do pedido. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea ‘a’, do CPC, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência 

do pedido, extinguindo o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, motivo 

pelo qual CONDENO os réus ao pagamento de multa, a qual fixo em três 

salários mínimos. O valor da multa será pago em favor do fundo de direito 

da criança e do adolescente. DESCABE condenação ao pagamento de 

custas e honorários sucumbências, na forma do art. 141, § 2º, do ECA. 

Transitada em julgado a sentença, ARQUIVE-SE com as devidas baixas e 

anotações. P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000063-11.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gleici Alves De Amorim (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste acerca do aviso de recebimento devolvido (ID 11675139), no 

prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000065-78.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste acerca da certidão do oficial de justiça de ID 11094741, no 

prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-40.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. DESCABE 

CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. P.R.I.C. Colniza-MT, 23 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-40.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. DESCABE 

CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. P.R.I.C. Colniza-MT, 23 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-03.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, no 

prazo de cinco dias, apresente impugnação à contestação.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35484 Nr: 335-50.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STUHLER SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA, 

CAROLINA STUHLER DUARTE DA COSTA, LUIZ GUSTAVO STUHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 9659-B

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34808 Nr: 1227-90.2010.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA FURTADO DA SILVA, JOSÉ LUSTOSA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PAULO LUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33345 Nr: 1484-52.2009.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9659-B

 Vistos em correição.

O feito encontra-se formalmente em ordem.

Aguarde-se o decurso do prazo concedido à (às) parte(s).

Após, certifique-se, tomando a Gestora Judiciária as medidas necessárias 

para o prosseguimento do feito e/ou, sendo o caso, venham-me os autos 

conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33868 Nr: 292-50.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ C. DA SILVA & CIA LTDA, LUIZ CARLOS 

DA SILVA, ANTONIO MAXIMIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Vistos em correição.

O feito encontra-se formalmente em ordem.

Aguarde-se a juntada do(s) aviso(s) de recebimento.

Após, certifique-se, tomando a Gestora Judiciária as medidas necessárias 

para o prosseguimento do feito e/ou, sendo o caso, venham-me os autos 

conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78630 Nr: 183-55.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de antecipação de tutelada para 

DETERMINAR A RESTRIÇÃO À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, matrícula n°2825, 

lote 04, quadra n° 83 A, com área de 600 m², localizado na zona 

residencial ZH 03, em Juruena/MT e, consequentemente, a suspensão do 

leilão QUANTO AO IMÓVEL EM QUESTÃO.No mais, observando o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 23.03.2018, às 09h40min, na sala de audiências do 

Fórum desta Comarca.IV DELIBERAÇÕES FINAISPor fim, à SECRETARIA 

para:1.Visando à celeridade, NOTIFICAR a “leiloeira” para que suspenda o 

leilão QUANTO AO IMÓVEL EM QUESTÃO, através dos números 

telefônicos disponibilizados no site, quais sejam, 0800 717 8888, (11) 

3032-9274 (98) 99202-1322 (98) 3334-8898 / (98) 99233-1938;2.INTIMAR, 

em caráter de urgência, o requerido, para que fique ciente da decisão 

suspendendo o leilão (sem prejuízo de intimação da “leiloeira”), bem como 

CITAR para que compareça à audiência ACOMPANHADO de advogado, 

consignando de que, após a audiência (comparecendo ou não), inicia-se o 

prazo para apresentação de resposta (inclusive contestação);3.Não 

havendo conciliação, CERTIFICADA a tempestividade da contestação, 

INTIMAR a parte-autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito;4.Após, conclusos. 

I n t i m a r . C u m p r i r . S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 30587 Nr: 179-67.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR OLEGINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9.831/MT, JÚLIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR Precatória para a Comarca 

de JUÍNA, isso para oitiva da testemunha ADALBERTO RODRIGUES 

JÚNIOR (fl. 136);2.INTIMAR o requerido tanto para ciência da audiência e 

da expedição da Precatória;3.INTIMAR o litisconsorte ativo, Estado de Mato 

Grosso, por meio de seu representante legal, para a referida audiência 

(com carga dos autos);4.DAR CIÊNCIA ao Ministér io 

Público;5.CONSIGNE-SE que, nos termos do artigo 455 do CPC, é encargo 

do advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do 

dia, da hora e do local da audiência.Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de fevereiro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32810 Nr: 945-86.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKELINE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados 

referentes ao RPV/Precatória;

 2. Após, intimar o nobre advogado pelo DJE;

3. Inexistindo requerimento, arquivar com as baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cotriguaçu/MT, 25 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34840 Nr: 1259-95.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a antecipação da 

atuação da parte-autora requerendo a expedição de alvará.

Assim, à SECRETARIA para:

1. VINDO REQUERIMENTO expedição de Alvará para levantamento dos 

valores depositados, EXPEDI-LO;

2. EXPEDINDO, intimar a parte-autora pelo DJE;

3. Inexistindo requerimento, arquivar com as baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cotriguaçu/MT, 25 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60465 Nr: 203-56.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDL, JRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BONAMIGO - 

OAB:15.114, Joilson Dimas Leite C. Prates - OAB:4698/MT, NESTOR 

FERNANDES FIDELIS - OAB:6006/MT

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR os requeridos para a 

referida audiência, devendo:a.Apresentar em 15 dias rol de testemunhas, 

com endereço, com consequência de indeferimento em não o 

fazendo;2.INTIMAR PESSOALMENTE os requeridos, isso para fins de 

depoimento pessoal;3.EXPEDIR Carta Precatória para Sinop, isso para o 

depoimento da testemunha indicada na fl. 572 (testemunha 5);4.DAR 

CIÊNCIA ao Ministério Público.Nos termos do artigo 455 do CPC, 

ressalta-se que é encargo do advogado informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada acerca do dia, data e local da audiência.Intimar. 

CumprirCotriguaçu/MT, 27 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29775 Nr: 901-38.2007.811.0099

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO LEMOS FRARE, CLAUDETE DE 

OLIVEIRA FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Não obstante o requerimento do autor no sentido de dar prosseguimento 

ao processo, decretando a revelia dos requeridos, verificam-se 

irregularidades processuais que devem ser sanadas.

 Em primeiro lugar, os confinantes foram citados diretamente por edital, 

quando o correto seria pessoalmente, já que houve indicação de 

endereços na Inicial.

 Além disso, não se encontrou as intimações dos representantes das 

Fazendas (art. 943 do CPC/73).

 Outro ponto importante é que não se mostra correta a decretação da 

revelia dos requeridos, pois, citados por Edital, deve ser nomeado curador 

especial (art. 9º, II, do CPC/73 e art. 72, II, do CPC/15).

 Portanto, encurtando a exposição, o que se tem é:

i. Falta de citação pessoal dos confinantes;

ii. Necessidade de certificar (se houve) ou intimar as Fazendas para se 

manifestarem;

iii. Nomeação de curador para os requeridos.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. CITAR os confinantes pessoalmente, isso para, querendo, 

apresentarem manifestações (30 dias);

2. NÃO ENCONTRADOS, CITAR por Edital (art. 256, II, do CPC), 

atentando-se ao art. 257 do CPC, isso para, no prazo de 15 dias após 

prazo do Edital, manifestarem-se, requerendo o que de direito. Prazo do 

edital: 20 dias.

3. NOMEIA-SE o advogado CLÉBER LEAL JARDIM (OAB-MT 24.307/O) 

como CURADOR ESPECIAL para os requeridos, isso para apresentar 

resposta (inclusive contestação). Assim, INTIMAR o nomeado. Aceitando, 

deve praticar o ato em 15 dias. Não o aceitando ou se decorrido o prazo, 

NOMEAR outro advogado como CURADOR, obedecendo à lista da 

Secretaria;

4. INTIMAR, se ainda não foi feito, os representantes das Fazendas 

(União, Estados e Município respectivo), manifestando interesse no 

processo, encaminhando cópia da Inicial e documentos que a instruem;

5. Após contestação, à parte-autora para impugnação;

6. Após, conclusos.

 Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63142 Nr: 64-36.2014.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSC, MCDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNA DOS SANTOS CORREIA, Cpf: 

80223753220, Rg: 991689, Filiação: Mariza dos Santos Correia, data de 

nascimento: 12/06/1984, brasileiro(a), natural de Alta Floresta do 

Oeste-RO. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM ANÁLISE 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.DEFERIU-SE o benefício 

da justiça gratuita, motivo pelo qual fica isenta a parte requerente do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitada, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.IV DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR as partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Nomeado 

como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios ao advogado 

AKIN ALVES COMIN – OAB/MT n° 16.173, o valor de 05 URH (consoante 

Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a 

teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato 

Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).Nomeado como Defensor, fixam-se como honorários 

advocatícios ao advogado EMERSON MONTEIRO TAVARES – OAB/MT n° 

19.736-O, o valor de 01 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

au tos .Pub l i car .  In t imar .Cumpr i r .Serve  o  p resen te  como 

MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 18 de janeiro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 27 de fevereiro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73811 Nr: 1283-79.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVISON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade INTIMAR o acusado, por meio de seu advogado 

constituído, para apresentar Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34216 Nr: 635-46.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDDSR, IRDSR, CGR, MCRR, FGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT, UDIESLLEY FRANKLIN DE ASSIS XIMENES - 

OAB:OAB/MS 15.396

 Vistos...

 Considerando o teor do Ofício n° 0254/2018/MPMT/PJ, nada há que ser 

feito se não o cancelamento da audiência e a redesignação em data 

futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 20.02.2018, às 

09h00min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 01.03.2018, às 15h00min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

Consigna-se que neste ato o gabinete intimou a requerente da nova data 

de audiência, sendo desnecessária sua intimação pela secretaria.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. THIAGO e IAGO são representados por curador, porém IAGO já é maior 

de idade. Assim, IAGO deve ser intimado para a audiência, devendo se 

fazer acompanhar de advogado ou será nomeado um para ele (que 

poderá ser o próprio Curador);

2. INTIMAR pessoalmente o Curador nomeado (advogado Florentino 

Aparecido Martins);

3. A requerida Maiara, embora revel, DEVE SER INTIMADA, pois há 

requerimento para seu depoimento pessoal (fl. 24 para endereço);

4. CIÊNCIA ao Ministério Público;

5. Após, conclusos.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cumprir.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28315 Nr: 1147-68.2006.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNT-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Concorda-se com o argumentado pelo Curador nomeado, considerando 

que não houve a publicação no DJe.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. CITAR o requerido por Edital, isto para responder (inclusive contestar) 

em 15 dias, sendo nomeado Curador em caso de revelia. OBS.: o Edital 

deverá ser divulgado no DJe, COM PRAZO DE 20 DIAS, a partir do qual se 

inicia o prazo para resposta.

 2. Após, CERTIFICADO o decurso de prazo, PROCEDER à INTIMAÇÃO do 

curador especial já nomeado para atuar na defesa da parte-requerida, 

devendo oferecer contestação, no prazo de 15 dias;

3. CERTIFICADA a tempestividade da contestação, INTIMAR a parte-autora 

para, no prazo legal, apresentar impugnação à contestação ou, se for o 

caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que 

entender de direito;

4. Após, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/PRECATÓRIA considerando a 

celeridade processual pretendida.

 Cotriguaçu/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62551 Nr: 947-17.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SIEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMO ANTONIO VALADÃO SANTOS, 

SILMARA DA SILVA APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ebdon Júnior da Silva 

Apolinário - OAB:117831

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 
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com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que recolha o 

valor da diligência do ofícial de Justiça dor meio do Sistema CPD.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63154 Nr: 76-50.2014.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.S.M TRATOR PEÇAS LTDA - EPP, CLEVER SILVA 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON CANDIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

 Após Embargos e Impugnação, segue-se.

 Os Embargos aventam preliminar, aparentemente relacionada à falta de 

entrega da nota fiscal referente à aquisição de um trator. A par de não 

haver qualquer documento em relação a isso (além da informação de fl. 

86), entende-se que a discussão seja vinculada à instrução probatória, 

não podendo ser agora analisada com conclusão.

 No tocante ao pleito de extinção sem resolução do mérito (art. 267, IV, do 

CPC revogado), não há qualquer argumentação que se vincule ao pleito, 

sendo impossível entender o que se pretende. Por isso, considerando que 

argumentação é ônus de quem se manifesta, INDEFERE-SE.

 Superado o ponto, segue-se.

 Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Irregularidade dos documentos que instruem a Inicial (assinaturas nos 

cheques, assinatura de terceiros em notas);

? Ocorrência de negócio desfeito com causa dada pelo requerente (venda 

do trator).

 Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 19/03/2018, às 13h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal do 

representante legal da parte-autora, da parte-requerida e a oitiva das 

testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR PESSOALMENTE a parte-requerida e o representante da 

parte-autora, tanto para ciência da audiência quanto para depoimento 

pessoal;

2. INTIMAR as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC;

Considerando a celeridade pretendida, serve o presente como MANDADO.

 Cotriguaçu/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35725 Nr: 577-09.2011.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. A. GALAN SEMENTES EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAXIMINIANO DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT, LUIZ AUGUSTO DEZIDÉRIO - OAB:76.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GHELLER 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 11.531-A

 Vistos...

Intempestivos os Embargos (inclusive a reconvenção não tem lugar neste 

momento), formado está o título executivo judicial (art. 1102-C do CPC/73 e 

art. 701, §2º, do CPC/15).

 Sendo assim, à SECRETARIA:

1. INTIMAR a parte-autora para requerer o que entender de direito (PRAZO 

de 15 dias), observando, a SECRETARIA, o doc. de fl. 56;

2. Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67665 Nr: 63-80.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Akin Alves Comin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Determinado o bloqueio de ativos financeiros nas contas do executado 

(ref. 22) e dada à oportunidade de manifestação, o Estado de Mato 

Grosso manteve-se inerte quanto ao sequestro de valores realizado, 

conforme pode ser visto ás refs. 23, 25, 26 e 27.

Assim, nos termos do artigo 3º do Provimento nº 11/2017-CM-TJMT, este 

Gabinete encaminhou ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado as informações 

necessárias para que se procedesse à liquidação do débito.

Prontamente, o mencionado Departamento realizou os cálculos da 

liquidação, que seguem anexos a este despacho, estando, os autos, 

prontos para expedição do Alvará.

Por fim, ressalta-se que deverão ser expedidos dois Alvarás, um para 

liberação do valor líquido ao exequente e outro para pagamento do tributo 

(guia em anexo).

Por isso, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR o Alvará para liberação do valor líquido, valendo-se dos dados 

bancários indicados à ref. 11;

2. EXPEDIR o Alvará para pagamento do tributo, observando-se o cálculo 

de liquidação em anexo;

3. REMETER o Alvará para pagamento do tributo e a sua respectiva guia 

para o Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste 

Estado, através do sistema “Malote Digital”;

4. Após, efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, 

conclusos para prolação de sentença.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32259 Nr: 382-92.2009.811.0099

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PRANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SQUERSATO & DE CARLI LTDA-ME (CASA 

NOSTRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de pedido da advogada do requerente visando ao arbitramento 

judicial de honorários contratuais, afirmando que não houve a 

formalização de contrato com a parte, a qual estaria se negando a pagar.

 Não obstante o pleito, de todo possível, a via eleita (mera petição no 

mesmo processo principal) é equivocada, sendo o caso de processo 

autônomo.

 Assim, indefere-se o pedido feito.

 Sendo assim, à SECRETARIA:

1. INTIMAR a requerente (advogada);

2. Após, ARQUIVAR, com as baixas e anotações necessárias.

 Cotriguaçu/MT, 21 de fevereiro de 2018.
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Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 22024 Nr: 79-54.2004.811.0099

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO ZORZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. A. G. MIQUELIN - ME, ANTÔNIO APARECIDO 

MIQUELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CRUZ - 

OAB:17914, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682/A/MT, SARA 

TONEZER - OAB:9.074-A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como se vê nos andamentos do Apolo, o advogado teve vistas do 

processo, mas nada requereu.

 Assim:

1.ARQUIVAR, intimando o advogado mencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35733 Nr: 585-83.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ALMIR JOSÉ BASSEGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON JOSÉ SHWERZ - 

OAB:OAB/SC 12.254

 Do quanto verificado pela Certidão de fl. 117, bem como pelos 

andamentos do Apolo, nota-se que houve a oposição de Embargos.

 Ocorre que, a par de desentranhado (por decisão de fl. 110), não houve, 

pelo que se percebe, a formação de "autos em apenso" (para julgamento 

dos embargos), em razão da situação indicada pela Certidão de fl. 117.

 Assim, antes de prosseguir, deve-se resolver tal ponto, pois é possível 

que os Embargos fossem tempestivos, devendo ser analisado (inclusive 

há impugnação a eles, cf. fl. 118/146).

 Portanto, à SECRETARIA:

1.CERTIFICAR: a)existência ou não de autos em apenso (Embargos), 

indicando o nº e a atual fase; b)a data de oposição dos Embargos, se 

tempestivos ou não; c)indicação de onde poderiam estar os Embargos.

2.Após, sendo tempestivos e não encontrados, INTIMAR a executada para 

apresentar cópia, dando vistas ao Exequente para se manifestar, inclusive 

ratificando o argumentado na impugnação, podendo apresentar novos 

argumentos se os Embargos tiverem seu conteúdo alterado;

3.Intempestivos os Embargos, embora tenha havido indicação de bem 

imóvel para penhora, INTIMAR a Exequente para se manifestar sobre os 

bens já penhorados (fl. 72), explicando o motivo de não os aceitar, 

requerendo o que entender pertinente;

4.Após, conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28315 Nr: 1147-68.2006.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNT-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO NASCIMENTO TORRES - 

VULGO "NEGÃO", Rg: 191.360, Filiação: Feliciano Alves Torres e Jelmira 

Ferreira do Nascimento Torres, data de nascimento: 15/08/1960, 

brasileiro(a), natural de Imperatriz-MA, convivente, lavrador/garimpeiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAR o requerido, isto para responder (inclusive contestar) 

em 15 dias, sendo nomeado Curador em caso de revelia.

Despacho/Decisão: Vistos...Concorda-se com o argumentado pelo 

Curador nomeado, considerando que não houve a publicação no DJe. 

Assim, à SECRETARIA para:1.CITAR o requerido por Edital, isto para 

responder (inclusive contestar) em 15 dias, sendo nomeado Curador em 

caso de revelia. OBS.: o Edital deverá ser divulgado no DJe, COM PRAZO 

DE 20 DIAS, a partir do qual se inicia o prazo para resposta. 2.Após, 

CERTIFICADO o decurso de prazo, PROCEDER à INTIMAÇÃO do curador 

especial já nomeado para atuar na defesa da parte-requerida, devendo 

oferecer contestação, no prazo de 15 dias;3.CERTIFICADA a 

tempestividade da contestação, INTIMAR a parte-autora para, no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação ou, se for o caso, especificar 

as provas que pretende produzir/requerer o que entender de 

direito;4.Após, conclusos. Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA considerando a celeridade processual 

pretendida. Cotriguaçu/MT, 20 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 21 de fevereiro de 2018

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 64094 Nr: 872-41.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL GARCIA DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSE JHEIMMS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9659-B

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73818 Nr: 1289-86.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEIRA PANCIERI, ANA JULIA CARRIEL 

MARTINS, ANA PAULA AMARO BARBOSA, ANDREIA ANTONELO , 

CREUZA CIRINO PEREIRA, CAMILA IVANIR BENINI, JANEIDE FERREIRA DE 

SOUZA, HILDA HIPOLITO KRUL, ELISIANE SANTOS DA SILVA, ERICA 

COSTA DE OLIVEIRA, IVANETE GONÇALVEZ DE AMORIM DA SILVA, JAIR 

DORNER, JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA, LUZIA VITA DE JESUS 

SOUZA, MARINES SIGNOR BAMBIL, MAYNARA DOS SANTOS, ROSELI 

CALVACANTE PEREIRA, LEIDIMARA NOGUEIRA CAO, MARIA NESTOR 

PEREIRA, MARCIA BUNDCHEN DE OLIVEIRA BIERHALS, NELI MARIA 

ROGALSKI, NILZA COSTA RODRIGUES, RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

SILMARA PACHECO DA SILVA, SOLISMAR RAIMUNDO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:65152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Incialmente, verifica-se que a contestação não aventou preliminares.

Impugnação à contestação reiterou o pedido inicial.

Noutro giro, ressalta-se que não é caso de julgamento antecipado (arts. 

354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 
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recairá a atividade probatória:

? A legalidade no pagamento do incentivo aos autores;

? O dever ou não do Município de Juruena pagar o incentivo aos autores;

? As próprias questões de mérito.

MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação de provas pretendidas (depoimento 

pessoal dos autores), de rigor a designação de audiência.

Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 23.03.2018 às 13h40min, na sala 

de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR pessoalmente os requerentes (considerando a necessidade de 

seus depoimentos pessoais) para a audiência designada;

2. INTIMAR as partes para audiência designada (MUNICÍPIO deve ser 

intimado por meio de seu representante legal);

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78794 Nr: 290-02.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO BELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial, levando em conta o acima 

argumentado;2.Após manifestação (ou decurso de prazo) , 

conclusos. Int imar.Cumprir .Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 28 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66332 Nr: 851-31.2015.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando o informado nas fls. 84/85 (ref. 49), à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, PESSOALMENTE, para que, no prazo de 10 

(dez) dias se manifeste quanto os documentos juntados, bem como 

requerer o que entender de direito, isto no mesmo prazo, nos termos do 

art. 485, §1º, do CPC.

 2. Após, com ou sem resposta, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72884 Nr: 681-88.2017.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a concordância do autor com os cálculos apresentados, à 

SECRETARIA para:

1. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, ao 

Tribunal Regional da 1ª Região ou ao TJMT, conforme for, atentando-se 

aos valores indicados.

Cumprir, expedindo-se o necessário.

Cotriguaçu/MT, 1º de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73838 Nr: 1306-25.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EB, MBDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSB, MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III DISPOSITIVO Por tais motivos, sempre frisando o caráter provisório, 

precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE A 

GUARDA PROVISÓRIA a ELIAS BARROS e MARIA BEATRIZ BARROS.Por 

fim, deixa-se de designar audiência de conciliação, considerando que a 

parte-autora optou por sua não designação.IV DELIBERAÇÕES FINAISNo 

mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR os requerentes da presente 

decisão;2.CITAR o requerido, isto para que fique formalmente ciente do 

processo, bem como para que no prazo o prazo de 15 dias apresente 

resposta (inclusive contestação), atentando-se ao disposto no art. 344, do 

CPC;3.CITAR a requerida por Edital, no prazo legal, isto para que fique 

formalmente ciente do processo, bem como para que no prazo o prazo de 

15 dias apresente resposta (inclusive contestação), atentando-se ao 

disposto no art. 344, do CPC. OBS: o Edital também deverá ser divulgado 

no DJE;4.NÃO HAVENDO apresentação de resposta por alguém citado via 

Edital, nomear Curador para tanto (a partir da lista constante da Secretaria, 

obedecendo à alternância);5.DETERMINAR à Equipe Interdisciplinar 

vinculada ao Juízo para que realize estudo psicossocial na residência dos 

requerentes OBS.: o Relatório deve ser entregue 20 dias após o dia da 

visita; 6.EXPEDIR o Termo de Guarda Provisória em nome de ELIAS 

BARROS e MARIA BEATRIZ BARROS. 7.CIENTIFICAR o Ministério 

Público.8.Após respostas, ao autor para impugnação. Após, ao Ministério 

Público (caso não seja o autor);9.Após, com a juntada do relatório, da 

resposta/contestação (ou decurso de prazo) e da impugnação, 

conclusos. Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 28 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78366 Nr: 4328-91.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, à SECRETARIA para:1.CITAR o executado por meio de CARTA 

PRECATÓRIA para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito alimentar no montante descrito na petição, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de penhora de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, nos termos do artigo 528, 

§8º, do Código de Processo Civil;2.FICA INTIMADO e CIENTE de que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento, SE FOR O CASO. Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no 

§1o incidirão sobre o restante.3.Não efetuado o pagamento no prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 893 de 1163



mencionado ou decorrido o prazo sem manifestação, INTIMAR a 

parte-autora para informar o número de CPF do executado, considerando 

que tal documento é de suma importância para análise da possibilidade de 

realizar a penhora on-line pleiteada na Inicial;4.Consigne que, transcorrido 

o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525 do CPC);5.Apresentada impugnação, INTIMAR a 

exequente para se manifestar (prazo de 15 dias);6.Após, vistas ao 

Ministério Público;7.Na hipótese de o executado comprovar o pagamento 

ou após manifestação da exequente e Ministério Público, 

CONCLUSOS.Intimar.Cumprir. Cotriguaçu/MT, 28 de fevereiro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78984 Nr: 384-47.2018.811.0099

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA RONDONORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III CONCLUSÃOAssim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo:1.INDICAR fiel depositário, 

consignando-se, desde já, que o silêncio importará no depósito em mãos 

de quem o Sr. Oficial de Justiça indicar como fiel depositário. Por fim, 

frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, cert i f ique-se e 

conclusos. Int imar.Cumprir .Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 28 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79170 Nr: 492-76.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA 

DA ROCHA - OAB:21054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III DISPOSITIVO Por isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/3 

(um terço) do salário mínimo (R$318,00 na data de hoje), VALOR ÚNICO 

para os menores.IV DELIBERAÇÕES FINAIS Noutro giro, observando-se o 

artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

14.05.2018, às 09h00min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum 

desta Comarca.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a 

parte-requerente da presente decisão, bem como para comparecer à 

audiência;2.CITAR a parte-requerida por meio de Carta Precatória (Juína) 

para conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LA para pagar os 

alimentos provisórios fixados (R$318,00), os quais deverão ser pagos até 

o dia 10 de cada mês, a contar da presente intimação, além de INTIMÁ-LA 

a comparecer à audiência de conciliação, acompanhada de advogado, 

sendo que o não comparecimento injustificado será sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa;3.FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a 

parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo 

de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC;4.INTIMAR o Ministério Público para 

comparecer à audiência.Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA considerando a eficiência e a celeridade 

processual pretendida. Cotriguaçu/MT, 28 de fevereiro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78672 Nr: 219-97.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Eronilda Zibetti Borba, CBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Almeida de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Leal Jardim - 

OAB:24307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III DISPOSITIVO Por isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/3 

(um terço) do salário mínimo (R$318,00 na data de hoje).IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Noutro giro, observando-se o artigo 334 do CPC, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 16.05.2018, às 09h40min, 

na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.No mais, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, 

bem como para comparecer à audiência;2.CITAR a parte-requerida por 

meio de Carta Precatória (Sinop) para conhecimento do processo, bem 

como INTIMÁ-LA para pagar os alimentos provisórios fixados (R$318,00), 

os quais deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, a contar da 

presente intimação, além de INTIMÁ-LA a comparecer à audiência de 

conciliação, acompanhada de advogado, sendo que o não 

comparecimento injustificado será sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa;3.FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a 

parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo 

de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC;4.INTIMAR o Ministério Público para 

comparecer à audiência.Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA considerando a eficiência e a celeridade 

processual pretendida. Cotriguaçu/MT, 28 de fevereiro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60760 Nr: 494-56.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DIAS DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de EVA DIAS DE 

QUEIROZ, CPF 932.631.121-04, no valor de um salário mínimo mensal, nos 

termos do art. 143 da Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento 

administrativo (18/11/2011), concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-54.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Processo n° 

1000417-54.2017.8.11.0099 Espécie: Procedimento do Juizado Especial 

Cível Promovente: Antônio Pinheiro dos Santos Promovido: Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A Data e horário: Quarta-feira, 21 de 

fevereiro de 2018, às 19h15min. PRESENTES Juiz Substituto: Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Promovente: Antônio Pinheiro dos Santos 
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Preposto do Promovido: Davi da Silva Fernandes. Advogado: Emerson 

Monteiro Tavares OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, constatou-se a 

presença da parte promovente e do preposto da parte promovida, 

acompanhado de seu advogado. Explicou-se acerca da conciliação. Dada 

a palavra à parte-promovida, manifestou-se nos seguintes termos: “A 

parte-promovida não tem proposta de conciliação. Requer prazo para 

apresentação de contestação e dos documentos relacionados à 

regularidade da requerida. Requereu também que seja dado prazo para 

juntar documento de constituição em nome de Fábio Schneider. Requer 

que as intimações se deem em nome de Fábio Schneider”. O advogado da 

promovente, Emerson Monteiro Tavares, requereu prazo de cinco dias 

para juntar substabelecimento. DELIBERAÇÃO Vistos... Tendo em vista a 

ausência de acordo: 1. À SECRETARIA: após juntada de documento 

constitutivo em nome de Fábio Schneider, alterar a representação do polo 

passivo, passando as intimações a serem feitas em nome do mencionado 

advogado; 2. SAI a promovida intimada para, querendo, apresentar 

contestação em 10 dias, inclusive para indicar provas que entender 

pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de omissão; 3. 

SAI a promovente intimada para, querendo, manifestar-se sobre a 

contestação (prazo de 10 dias), inclusive para indicar provas que 

entender pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de 

omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o substabelecimento no 

prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após manifestações das partes (ou 

decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto Promovente: Antônio Pinheiro dos Santos 

Advogado da promovente: Preposto da promovida: Advogada da 

promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-24.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINA JOANA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Processo n° 

1000419-24.2017.8.11.0099 Espécie: Procedimento do Juizado Especial 

Cível Promovente: Armelina Joana Soares Promovido: Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A Data e horário: Quarta-feira, 21 de 

fevereiro de 2018, às 19h25min. PRESENTES Juiz Substituto: Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Promovente: Armelina Joana Soares Preposto do 

Promovido: Davi da Silva Fernandes. Advogado: Emerson Monteiro 

Tavares OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, constatou-se a presença da 

parte promovente e do preposto da parte promovida, acompanhado de seu 

advogado. Explicou-se acerca da conciliação. Dada a palavra à 

parte-promovida, manifestou-se nos seguintes termos: “A parte-promovida 

não tem proposta de conciliação. Requer prazo para apresentação de 

contestação e dos documentos relacionados à regularidade da requerida. 

Requereu também que seja dado prazo para juntar documento de 

constituição em nome de Fábio Schneider. Requer que as intimações se 

deem em nome de Fábio Schneider”. O advogado da promovente, Emerson 

Monteiro Tavares, requereu prazo de cinco dias para juntar 

substabelecimento. DELIBERAÇÃO Vistos... Tendo em vista a ausência de 

acordo: 1. À SECRETARIA: após juntada de documento constitutivo em 

nome de Fábio Schneider, alterar a representação do polo passivo, 

passando as intimações a serem feitas em nome do mencionado 

advogado; 2. SAI a promovida intimada para, querendo, apresentar 

contestação em 10 dias, inclusive para indicar provas que entender 

pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de omissão; 3. 

SAI a promovente intimada para, querendo, manifestar-se sobre a 

contestação (prazo de 10 dias), inclusive para indicar provas que 

entender pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de 

omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o substabelecimento no 

prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após manifestações das partes (ou 

decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto Promovente: Armelina Joana Soares Advogado da 

promovente: Preposto da promovida: Advogada da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-61.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BARBOSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Processo n° 

1000423-61.2017.8.11.0099 Espécie: Procedimento do Juizado Especial 

Cível Promovente: Daniel Barbosa do Nascimento Promovido: Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A Data e horário: Quarta-feira, 21 

de fevereiro de 2018, às 19h45min. PRESENTES Juiz Substituto: Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Promovente: Daniel Barbosa do Nascimento 

Preposto do Promovido: Davi da Silva Fernandes. Advogado: Emerson 

Monteiro Tavares OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, constatou-se a 

presença da parte promovente e do preposto da parte promovida, 

acompanhado de seu advogado. Explicou-se acerca da conciliação. Dada 

a palavra à parte-promovida, manifestou-se nos seguintes termos: “A 

parte-promovida não tem proposta de conciliação. Requer prazo para 

apresentação de contestação e dos documentos relacionados à 

regularidade da requerida. Requereu também que seja dado prazo para 

juntar documento de constituição em nome de Fábio Schneider. Requer 

que as intimações se deem em nome de Fábio Schneider”. O advogado da 

promovente, Emerson Monteiro Tavares, requereu prazo de cinco dias 

para juntar substabelecimento. DELIBERAÇÃO Vistos... Tendo em vista a 

ausência de acordo: 1. À SECRETARIA: após juntada de documento 

constitutivo em nome de Fábio Schneider, alterar a representação do polo 

passivo, passando as intimações a serem feitas em nome do mencionado 

advogado; 2. SAI a promovida intimada para, querendo, apresentar 

contestação em 10 dias, inclusive para indicar provas que entender 

pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de omissão; 3. 

SAI a promovente intimada para, querendo, manifestar-se sobre a 

contestação (prazo de 10 dias), inclusive para indicar provas que 

entender pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de 

omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o substabelecimento no 

prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após manifestações das partes (ou 

decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto Promovente: Daniel Barbosa do Nascimento 

Advogado da promovente: Preposto da promovida: Advogada da 

promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-46.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO SITOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Processo n° 

1000424-46.2017.8.11.0099 Espécie: Procedimento do Juizado Especial 

Cível Promovente: Dionisio Sitowski Promovido: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A Data e horário: Quarta-feira, 21 de fevereiro 
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de 2018, às 19h55min. PRESENTES Juiz Substituto: Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Promovente: Dionisio Sitowski Preposto do Promovido: Davi da 

Silva Fernandes. Advogado: Emerson Monteiro Tavares OCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência, constatou-se a presença da parte promovente e do 

preposto da parte promovida, acompanhado de seu advogado. 

Explicou-se acerca da conciliação. Dada a palavra à parte-promovida, 

manifestou-se nos seguintes termos: “A parte-promovida não tem 

proposta de conciliação. Requer prazo para apresentação de contestação 

e dos documentos relacionados à regularidade da requerida. Requereu 

também que seja dado prazo para juntar documento de constituição em 

nome de Fábio Schneider. Requer que as intimações se deem em nome de 

Fábio Schneider”. O advogado da promovente, Emerson Monteiro Tavares, 

requereu prazo de cinco dias para juntar substabelecimento. 

DELIBERAÇÃO Vistos... Tendo em vista a ausência de acordo: 1. À 

SECRETARIA: após juntada de documento constitutivo em nome de Fábio 

Schneider, alterar a representação do polo passivo, passando as 

intimações a serem feitas em nome do mencionado advogado; 2. SAI a 

promovida intimada para, querendo, apresentar contestação em 10 dias, 

inclusive para indicar provas que entender pertinentes, com a 

consequência de preclusão em caso de omissão; 3. SAI a promovente 

intimada para, querendo, manifestar-se sobre a contestação (prazo de 10 

dias), inclusive para indicar provas que entender pertinentes, com a 

consequência de preclusão em caso de omissão; 4. SAI o promovente 

intimado para juntar o substabelecimento no prazo de 05 dias; 5. À 

SECRETARIA: após manifestações das partes (ou decurso de prazo sem 

elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira 

dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto 

Promovente: Dionisio Sitowski Advogado da promovente: Preposto da 

promovida: Advogada da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-16.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO OVIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Processo n° 

1000426-16.2017.2017.8.11.0099 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível Promovente: Efigênio Ovidio da Silva Promovido: Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A Data e horário: Quarta-feira, 21 

de fevereiro de 2018, às 20h15min. PRESENTES Juiz Substituto: Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Promovente: Efigênio Ovidio da Silva Preposto do 

Promovido: Davi da Silva Fernandes. Advogado: Emerson Monteiro 

Tavares OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, constatou-se a presença da 

parte promovente e do preposto da parte promovida, acompanhado de seu 

advogado. Explicou-se acerca da conciliação. Dada a palavra à 

parte-promovida, manifestou-se nos seguintes termos: “A parte-promovida 

não tem proposta de conciliação. Requer prazo para apresentação de 

contestação e dos documentos relacionados à regularidade da requerida. 

Requereu também que seja dado prazo para juntar documento de 

constituição em nome de Fábio Schneider. Requer que as intimações se 

deem em nome de Fábio Schneider”. O advogado da promovente, Emerson 

Monteiro Tavares, requereu prazo de cinco dias para juntar 

substabelecimento. DELIBERAÇÃO Vistos... Tendo em vista a ausência de 

acordo: 1. À SECRETARIA: após juntada de documento constitutivo em 

nome de Fábio Schneider, alterar a representação do polo passivo, 

passando as intimações a serem feitas em nome do mencionado 

advogado; 2. SAI a promovida intimada para, querendo, apresentar 

contestação em 10 dias, inclusive para indicar provas que entender 

pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de omissão; 3. 

SAI a promovente intimada para, querendo, manifestar-se sobre a 

contestação (prazo de 10 dias), inclusive para indicar provas que 

entender pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de 

omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o substabelecimento no 

prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após manifestações das partes (ou 

decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto Promovente: Efigênio Ovidio da Silva Advogado da 

promovente: Preposto da promovida: Advogada da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-26.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CANDIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Processo n° 

1000102-26.2017.8.11.0099 Espécie: Procedimento do Juizado Especial 

Cível Promovente: Sebastiana Cândida da Silva Promovido: Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A Data e horário: Quinta-feira, 22 de 

fevereiro de 2018, às 19h35min. PRESENTES Juiz Substituto: Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Promovente: Sebastiana Cândida da Silva 

Advogado: Cleber Leal Jardim Preposto do Promovido: Davi da Silva 

Fernandes. Advogado: Florentino Aparecido Martins OCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência, constatou-se a presença da parte promovente e do 

preposto da parte promovida, acompanhado de seu advogado. 

Explicou-se acerca da conciliação. Dada a palavra à parte-promovida, 

manifestou-se nos seguintes termos: “A parte-promovida não tem 

proposta de conciliação. Requer prazo para apresentação de contestação 

e dos documentos relacionados à regularidade da requerida. Requereu 

também que seja dado prazo para juntar documento de constituição em 

nome de Fábio Schneider. Requer que as intimações se deem em nome de 

Fábio Schneider”. DELIBERAÇÃO Vistos... Tendo em vista a ausência de 

acordo: 1. À SECRETARIA: após juntada de documento constitutivo em 

nome de Fábio Schneider, alterar a representação do polo passivo, 

passando as intimações a serem feitas em nome do mencionado 

advogado; 2. SAI a promovida intimada para, querendo, apresentar 

contestação em 10 dias, inclusive para indicar provas que entender 

pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de omissão; 3. 

SAI a promovente intimada para, querendo, manifestar-se sobre a 

contestação (prazo de 10 dias), inclusive para indicar provas que 

entender pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de 

omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o substabelecimento no 

prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após manifestações das partes (ou 

decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto Promovente: Sebastiana Cândida da Silva 

Advogado: Cleber Leal Jardim Preposto do Promovido: Davi da Silva 

Fernandes Advogado: Florentino Aparecido Martins

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-23.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Processo n° 

1000432-23.2017.8.11.0099 Espécie: Procedimento do Juizado Especial 

Cível Promovente: Elena Santana da Silva Promovido: Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A Data e horário: Quinta-feira, 22 de 
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fevereiro de 2018, às 20h05min. PRESENTES Juiz Substituto: Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Promovente: Elena Santana da Silva Advogado: 

Emerson Monteiro Tavares Preposto do Promovido: Davi da Silva 

Fernandes. Advogado: Florentino Aparecido Martins OCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência, constatou-se a presença da parte promovente e do 

preposto da parte promovida, acompanhado de seu advogado. 

Explicou-se acerca da conciliação. Dada a palavra à parte-promovida, 

manifestou-se nos seguintes termos: “A parte-promovida não tem 

proposta de conciliação. Requer prazo para apresentação de contestação 

e dos documentos relacionados à regularidade da requerida. Requereu 

também que seja dado prazo para juntar documento de constituição em 

nome de Fábio Schneider. Requer que as intimações se deem em nome de 

Fábio Schneider”. O advogado da promovente, Emerson Monteiro Tavares, 

requereu prazo de cinco dias para juntar substabelecimento. 

DELIBERAÇÃO Vistos... Tendo em vista a ausência de acordo: 1. À 

SECRETARIA: após juntada de documento constitutivo em nome de Fábio 

Schneider, alterar a representação do polo passivo, passando as 

intimações a serem feitas em nome do mencionado advogado; 2. SAI a 

promovida intimada para, querendo, apresentar contestação em 10 dias, 

inclusive para indicar provas que entender pertinentes, com a 

consequência de preclusão em caso de omissão; 3. SAI a promovente 

intimada para, querendo, manifestar-se sobre a contestação (prazo de 10 

dias), inclusive para indicar provas que entender pertinentes, com a 

consequência de preclusão em caso de omissão; 4. SAI o promovente 

intimado para juntar o substabelecimento no prazo de 05 dias; 5. À 

SECRETARIA: após manifestações das partes (ou decurso de prazo sem 

elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira 

dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto 

Promovente: Elena Santana da Silva Advogado: Emerson Monteiro Tavares 

Preposto do Promovido: Davi da Silva Fernandes Advogado: Florentino 

Aparecido Martins

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-90.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA ROQUE DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... DEFERE-SE o pleito das partes. Tendo em vista a ausência de 

acordo: 1. À SECRETARIA: após juntada de documento constitutivo em 

nome de Fábio Schneider, alterar a representação do polo passivo, 

passando as intimações a serem feitas em nome do mencionado 

advogado; 2. SAI a promovida intimada para, querendo, apresentar 

contestação em 10 dias, inclusive para indicar provas que entender 

pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de omissão; 3. 

SAI a promovente intimada para, querendo, manifestar-se sobre a 

contestação (prazo de 10 dias), inclusive para indicar provas que 

entender pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de 

omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o substabelecimento no 

prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após manifestações das partes (ou 

decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto Promovente: Etelvina Roque dos Santos Barbosa 

Advogado da parte promovente: Preposta do Promovido: Grazielle A. A. 

Martins Advogado da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-75.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DIAS DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... DEFERE-SE o pleito das partes. Tendo em vista a ausência de 

acordo: 1. À SECRETARIA: após juntada de documento constitutivo em 

nome de Fábio Schneider, alterar a representação do polo passivo, 

passando as intimações a serem feitas em nome do mencionado 

advogado; 2. SAI a promovida intimada para, querendo, apresentar 

contestação em 10 dias, inclusive para indicar provas que entender 

pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de omissão; 3. 

SAI a promovente intimada para, querendo, manifestar-se sobre a 

contestação (prazo de 10 dias), inclusive para indicar provas que 

entender pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de 

omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o substabelecimento no 

prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após manifestações das partes (ou 

decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto Promovente: Eva Dias de Queiroz Advogado 

promovente: Preposta do Promovido: Grazielle A. A. Martins Advogado da 

promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-60.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... DEFERE-SE o pleito das partes. Tendo em vista a ausência de 

acordo: 1. À SECRETARIA: após juntada de documento constitutivo em 

nome de Fábio Schneider, alterar a representação do polo passivo, 

passando as intimações a serem feitas em nome do mencionado 

advogado; 2. SAI a promovida intimada para, querendo, apresentar 

contestação em 10 dias, inclusive para indicar provas que entender 

pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de omissão; 3. 

SAI a promovente intimada para, querendo, manifestar-se sobre a 

contestação (prazo de 10 dias), inclusive para indicar provas que 

entender pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de 

omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o substabelecimento no 

prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após manifestações das partes (ou 

decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto Promovente: Geraldo Ferreira da Silva Advogado 

da parte promovente: Preposta do Promovido: Grazielle A. A. Martins 

Advogado da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-45.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GEROSINO OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... DEFERE-SE o pleito das partes. Tendo em vista a ausência de 

acordo: 1. À SECRETARIA: após juntada de documento constitutivo em 
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nome de Fábio Schneider, alterar a representação do polo passivo, 

passando as intimações a serem feitas em nome do mencionado 

advogado; 2. SAI a promovida intimada para, querendo, apresentar 

contestação em 10 dias, inclusive para indicar provas que entender 

pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de omissão; 3. 

SAI a promovente intimada para, querendo, manifestar-se sobre a 

contestação (prazo de 10 dias), inclusive para indicar provas que 

entender pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de 

omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o substabelecimento no 

prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após manifestações das partes (ou 

decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto Promovente: Gerosino Oliveira Rodrigues 

Advogado da parte promovente: Preposta do Promovido: Grazielle A. A. 

Martins Advogado da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-82.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIRIA FAGUNDES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... DEFERE-SE o pleito das partes. Tendo em vista a ausência de 

acordo: 1. À SECRETARIA: após juntada de documento constitutivo em 

nome de Fábio Schneider, alterar a representação do polo passivo, 

passando as intimações a serem feitas em nome do mencionado 

advogado; 2. SAI a promovida intimada para, querendo, apresentar 

contestação em 10 dias, inclusive para indicar provas que entender 

pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de omissão; 3. 

SAI a promovente intimada para, querendo, manifestar-se sobre a 

contestação (prazo de 10 dias), inclusive para indicar provas que 

entender pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de 

omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o substabelecimento no 

prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após manifestações das partes (ou 

decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto Promovente: Graciria Fagundes Lopes Advogado 

da parte promovente: Preposta do Promovido: Grazielle A. A. Martins 

Advogado da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-52.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO ISMAEL CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... DEFERE-SE o pleito das partes. Tendo em vista a ausência de 

acordo: 1. À SECRETARIA: após juntada de documento constitutivo em 

nome de Fábio Schneider, alterar a representação do polo passivo, 

passando as intimações a serem feitas em nome do mencionado 

advogado; 2. SAI a promovida intimada para, querendo, apresentar 

contestação em 10 dias, inclusive para indicar provas que entender 

pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de omissão; 3. 

SAI a promovente intimada para, querendo, manifestar-se sobre a 

contestação (prazo de 10 dias), inclusive para indicar provas que 

entender pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de 

omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o substabelecimento no 

prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após manifestações das partes (ou 

decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto Promovente: Higino Ismael Chaves Advogado da 

parte promovente: Preposta do Promovido: Grazielle A. A. Martins 

Advogado da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-22.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... DEFERE-SE o pleito das partes. Tendo em vista a ausência de 

acordo: 1. À SECRETARIA: após juntada de documento constitutivo em 

nome de Fábio Schneider, alterar a representação do polo passivo, 

passando as intimações a serem feitas em nome do mencionado 

advogado; 2. SAI a promovida intimada para, querendo, apresentar 

contestação em 10 dias, inclusive para indicar provas que entender 

pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de omissão; 3. 

SAI a promovente intimada para, querendo, manifestar-se sobre a 

contestação (prazo de 10 dias), inclusive para indicar provas que 

entender pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de 

omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o substabelecimento no 

prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após manifestações das partes (ou 

decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto Promovente: Irene Alves dos Santos Advogado da 

parte promovente: Preposta do Promovido: Grazielle A. A. Martins 

Advogado da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-56.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DANIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FERREIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Encerrada a instrução probatória. Assim, INICIAM-SE os prazos 

para alegações finais. Por isso, à SECRETARIA: 1. INTIMAR a 

parte-promovida para alegações finais; 2. Após alegações, conclusos 

para sentença. Saem os presentes intimados. Cumprir. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiaria de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto Advogado: Akin Alves 

Comin Preposto do Promovido: Vera Lucia Luz da Cruz Advogada: Sara 

Tonezer

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-08.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Processo n° 

1000433-08.2017.8.11.0099 Espécie: Procedimento do Juizado Especial 

Cível Promovente: Elza Maria de Medeiros Promovido: Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A Data e horário: Quinta-feira, 22 de 

fevereiro de 2018, às 20h15min. PRESENTES Juiz Substituto: Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Advogado: Emerson Monteiro Tavares Preposto 

do Promovido: Davi da Silva Fernandes. Advogado: Florentino Aparecido 

Martins OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, constatou-se a ausência da 

parte promovente e a presença do preposto da parte promovida, 

acompanhado de seu advogado. Explicou-se acerca da conciliação. Dada 

a palavra à parte-promovida, manifestou-se nos seguintes termos: “A 

parte-promovida não tem proposta de conciliação. Requer prazo para 

apresentação de contestação e dos documentos relacionados à 

regularidade da requerida. Requereu também que seja dado prazo para 

juntar documento de constituição em nome de Fábio Schneider. Requer 

que as intimações se deem em nome de Fábio Schneider”. O advogado da 

promovente, Emerson Monteiro Tavares, requereu prazo de cinco dias 

para juntar substabelecimento. Informou, ainda, que a parte-promovente 

requereu a desistência do processo, pugnando pela extinção do 

processo. DELIBERAÇÃO Vistos... DEFERE-SE o prazo de 05 dias para a 

juntada de substabelecimento. Ante o pleito de desistência apresentado 

pelo requerente, HOMOLOGA-SE a desistência, devendo o processo ser 

extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. 

Saem os presentes intimados. Assim, à SECRETARIA: 1. ARQUIVAR. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária 

de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto Advogado: 

Emerson Monteiro Tavares Preposto do Promovido: Davi da Silva 

Fernandes Advogado: Florentino Aparecido Martins

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-57.2012.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CROZETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES COMIN OAB - TO0004962A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL ARIPUANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU - MT JUIZADO ESPECIAL CÍVEL TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Processo n° 8010062-57.2012.8.11.0099 

Espécie: Procedimento do Juizado Especial Cível Promovente: Cristiane 

Crozeta Promovido: Banco Do Brasil Aripuana Data e horário: sexta-feira, 

23 de fevereiro de 2018, às 11h00min. PRESENTES Juiz Substituto: Dante 

Rodrigo Aranha da Silva OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, constatou-se 

a ausência da promovente, mesmo devidamente intimada. DELIBERAÇÕES 

Vistos... Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamenta-se para decidir. Verifica-se que a parte-autora foi 

devidamente intimada para comparecer nesta audiência, mas não 

compareceu. Disciplina o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;”. Ante o não 

comparecimento da reclamante à audiência, EXTINGUE-SE O PROCESSSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, condena-se a 

reclamante nas custas e despesas processuais. À SECRETARIA: 1. 

PROCEDER ao necessário para cálculo das custas e despesas; 2. 

ANOTAR à margem da distribuição que o reclamante somente poderá 

ajuizar nova Inicial após o pagamento das custas e despesas 

processuais; 3. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias e anotações de praxe. Saem os 

presentes intimados. Cumprir. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Lucas Eduardo Querino do Carmo, Assessor de Gabinete II, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31503 Nr: 244-87.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anazelia Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:MT 13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 INTIMAÇÃO da parte exequente Itaú Unibanco S/A, através de seu 

advogado, para, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo ser observado que serão 03 (três) atos (penhora, avaliação e 

intimação) da parte e que as guias serão retiradas diretamente do site do 

TJMT: http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12766 Nr: 440-28.2011.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Guimarães Nogueira 

- OAB:12.853-B, Marcus Vinícius Gregório Mundim - OAB:14235, 

Refael Felicio - OAB:32.476

 Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado NELSON DA SILVA SANTOS.Pelo exposto:a) 

MANTENHO a decisão que recebeu a peça acusatória, designando 

audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o dia 05 de abril 

de 2018, às 14h15min., oportunidade em que serão ouvidas as 

testemunhas Agmar de Fátima Ferreira, Antônio Carlos da Silva, e Antônia 

Pereira da SilvaIntimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo 

dos artigos 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se as que 

exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º, do CPP. 

Outrossim, expeça-se carta precatória para a Comarca de Joinville/SC, 

objetivando a coleta do interrogatório do acusado, bem como intimá-lo a 

respeito da data da audiência acima designada, instruindo-se a missiva 

com as peças indispensáveis a realização do ato (itens nº 7.3.2, 7.3.3, e 

7.3.5. c/c 7.3.5.1, todos da CNGCGJ/TJMT).b) DEFIRO o pedido de juntada 

de declarações abonatórias durante a fase instrutória do processo.c) 

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado NELSON DA SILVA SANTOS, o que faço com fundamento no 

artigo 312 do Código de Processo Penal.Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Dom Aquino-MT, 28 de fevereiro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76263 Nr: 289-06.2016.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A SOCIEDADE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:PR/45.291
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 Vistos, etc.

Diante de ter sido marcado Júri na mesma data desta audiência, 

necessário se faz a sua Redesignação.

Assim, Redesigno a audiência para o dia 11 de Julho de 2017, às 

14h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações de fls. 35 - 45.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76587 Nr: 438-02.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANTUIRDE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19142-MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O

 Vistos,

A parte autora ajuizou a presente demanda, manifestando-se 

expressamente pela realização da audiência de conciliação.

 É o relatório FUNDAMENTO E DECIDO.

Apesar de devidamente intimada via DJe, a parte autora não compareceu 

a presente audiência, bem como não apresentou justificativa para sua 

ausência, razão pela qual reconheço sua ausência como desistência da 

ação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito na forma 

do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se e intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74538 Nr: 711-15.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMEBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMY S ALVES CORREA, GRACIELA DE 

SOUZA CORREA, REMY DE SOUZA ALVES CORREA CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se AÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por DIMEBRAS 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA, contra REMY DE 

SOUZA ALVES CORREA & CIA LTDA – ME, REMY DE SOUZA ALVES 

CORREA e GRACIELA DE SOUZA CORREA todos devidamente 

qualificados nos autos.

 A inicial (fls. 04/06) veio acompanhada dos documentos de fls. 06v/15, 

sendo devidamente recebida às fls. 16/16v.

Após, a parte autora por meio de seu advogado, manifestou-se às fls. 28, 

requerendo a extinção do feito, considerando que houve celebração de 

acordo entre as partes, além do cumprimento por parte dos executados.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

O pedido de desistência formulado pela parte requerente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76633 Nr: 466-67.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCYEL DA ROCHA, JOSÉ PEDRO LORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR 

QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, contra FRANCYEL DA ROCHA E 

JOSÉ PEDRO LORENO, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/06) veio acompanhada dos documentos de fls. 06v/12, 

sendo devidamente recebida às fls. 13/13v.

Citações positivas (fls. 27).

Petição juntada às fls. 40/42v, o qual as parte formularam acordo, e 

requerem a sua homologação, bem como suspensão do feito até efetivo 

cumprimento do pactuado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Ante o teor da petição juntada às fls. 40/42v, verifico que as partes 

compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da autonomia da 

vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Outrossim, em que pese a parte autora pugnar pela suspensão do curso 

do processo até o cumprimento integral do acordado, INDEFIRO TAL 

PEDIDO, eis que tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das 

partes, uma vez que, caso haja o descumprimento do acordo, poderá a 

parte interessada ingressar com nova ação.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado entre partes.

 Caso requerido pela parte, DEFIRO desde já o desentranhamento dos 

documentos originais juntados aos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76245 Nr: 281-29.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Alves Dias, FATIMA BATISTA DIAS 

CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR 

QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, contra DÉBORA ALVES DIAS E 

FATIMA BATISTA DIAS CATIXTO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

A inicial (fls. 04/06) veio acompanhada dos documentos de fls. 06v/16v, 

sendo recebida às fls. 17/17v.

Citações positivas (fls. 26).

Petição juntada às fls. 27/29v, o qual as parte formularam acordo, e 

requerem a sua homologação, bem como suspensão do feito até efetivo 

cumprimento do pactuado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.
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Ante o teor da petição juntada às fls. 27/29v, verifico que as partes 

compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da autonomia da 

vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Outrossim, em que pese a parte autora pugnar pela suspensão do curso 

do processo até o cumprimento integral do acordado, INDEFIRO TAL 

PEDIDO, eis que tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das 

partes, uma vez que, caso haja o descumprimento do acordo, poderá a 

parte interessada ingressar com nova ação.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado entre partes.

 Caso requerido pela parte, DEFIRO desde já o desentranhamento dos 

documentos originais juntados aos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71694 Nr: 1081-62.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA GISELE LEMES DA SILVA ME, 

FERNANDA GISELE LEMES DA SILVA, MAURA TERESINHA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR 

QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, contra FERNANDA GISELE LEMES 

DA SILVA, FERNANDA GISELE LEMES DA SILVA ME E MAURA 

TERESINHA DE PAULA, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/09) veio acompanhada dos documentos de fls. 10/27, 

sendo recebida às fls. 28/29.

Citação positiva (fls. 36).

Petição juntada às fls. 64/66v, o qual as partes formularam acordo, e 

requerem a sua homologação, bem como suspensão do feito até efetivo 

cumprimento do pactuado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Ante o teor da petição juntada às fls. 64/66v, verifico que as partes 

compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da autonomia da 

vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Outrossim, em que pese a parte autora pugnar pela suspensão do curso 

do processo até o cumprimento integral do acordado, INDEFIRO TAL 

PEDIDO, eis que tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das 

partes, uma vez que, caso haja o descumprimento do acordo, poderá a 

parte interessada ingressar com nova ação.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelas partes.

 Caso requerido pela parte, DEFIRO desde já o desentranhamento dos 

documentos originais juntados aos autos.

EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor das partes executadas, acerca dos 

valores penhorados nos autos, devendo ser observado o montante devido 

a cada executada, conforme fls. 62/63.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76263 Nr: 289-06.2016.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A SOCIEDADE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:PR/45.291

 Vistos, etc.

Tendo em vista que este Magistrado foi

 Convocado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para comparecer na solenidade de escolha de Titularidade que se 

realizará no dia 04/09/2017, bem como que na sequência este Magistrado 

estará de férias, existe a necessidade de readequar a pauta de 

audiências, deste modo redesigno a audiência para o dia 28 de novembro 

de 2017, às 11h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80278 Nr: 1352-32.2017.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. [...] A probabilidade do direito nada mais é do que o fumus 

boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito 

alegado. E o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, é a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim “PERICULUM IN MORA”. Pois bem. Mister ressaltar 

que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Neste sentido, estão presentes os requisitos para 

antecipação dos efeitos da tutela antecipada no tocante ao recebimento 

do benefício auxilio doença, uma vez que resta demonstrado em cognição 

sumária, através do acervo documental e relatórios médicos a 

incapacidade da parte autora. Não obstante, ainda, verifico o perigo de 

dano, consistente no prejuízo para autora com a regular marcha 

processual, uma vez que, conforme indicado nos autos, está afastado de 

suas atividades sem o recebimento de salário. Por derradeiro, saliento, 

uma vez mais que, a presente decisão foi feita sob cognição sumária, 

valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a necessidade de 

utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de constatar a certeza 

do direito invocado. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, 

nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito 

(CPC - §3º art. 300). Ante o exposto, CONCEDO a tutela requerida, para 

tanto, determino ao INSS que estabeleça o benefício previdenciário auxilio 

doença em nome da Requerente, no valor de um salário mínimo, devidos a 

partir da data da cessão do beneficio, ou seja, a partir do dia 29/05/2017, 

nos termos dos artigos 60, §1º e art. 33, ambos da Lei 8.213/91, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00, a cada mês 

de atraso. [...] CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77141 Nr: 733-39.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de uma Ação de modificação de guarda aforada por Teresinha 
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de Freitas Noronha em face de Taise Luana Wickert, ambas devidamente 

qualificadas nos autos.

Em certidão de fls. 41, a requerente solicitou o arquivamento do processo.

Em Cota ministerial de fls. 42, o Parquet, requereu a extinção dos 

presentes autos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Para haver o exercício válido do direito de ação, é necessário o 

preenchimento dos pressupostos processuais e as condições da ação.

 Diante dos fatos trazidos, pelo Parquet, a providência jurisdicional 

pleiteada tornou-se desnecessária e sem utilidade, ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 

485, VI, do NCPC.

Suspendo a audiência ora designada.

Após o trânsito em julgado deste decisório, proceda-se o arquivamento do 

feito, dando-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77902 Nr: 1132-68.2016.811.0093

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDSA, ARdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL, proposta 

por PIETRO HENRIQUE DOS SANTOS ALENCAR, devidamente 

representado por sua genitora ANA ROSA DOS SANTOS FRANCO, ante o 

acordo celebrado com ELIENAI ALENCAR DE OLIVEIRA, todos qualificados 

nos autos.

 A inicial (fls. 04) veio acompanhada do acordo de fls. 06, bem como 

documentos (fls. 05 e fls. 07/09).

Instado (fls. 10), o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordado entre as partes (fls. 11).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

De início, RECEBO a petição inicial, eis que preenchido os requisitos legais.

Desta maneira, ante o teor da petição de acordo juntado com a inicial às 

fls. 06, verifico que as partes compuseram amigavelmente o litígio e, em 

pleno exercício da autonomia da vontade, pactuaram sobre o objeto da 

lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos, e DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita as partes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80400 Nr: 1433-78.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL, 

DOUGLAS CARNIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACI JOÃO BIANCHINI MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA ALVES IZÁC - 

OAB:13.759, REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB:6214-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280-B/MT

 Vistos, etc.

Determino que sejam os presentes autos apensados aos autos principais, 

conforme CNGC em seu artigo 1.268 – “Recebidos os Embargos, seja à 

execução, à arrematação ou adjudicação, o Gestor Judiciário procederá 

ao seu registro, à autuação e ao apensamento dos autos respectivos, 

independentemente de qualquer despacho, certificando-se, ainda, a sua 

tempestividade”.

Cumpra-se o necessário. COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77375 Nr: 858-07.2016.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em face de FERNANDO 

SILVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

 A inicial (fls. 04/05v) veio acompanhada dos documentos de fls. 06/20, 

sendo recebida às fls. 21/22, oportunidade em que foi deferido o pedido 

liminar.

Expedido Mandado de Busca e Apreensão (fls. 24/24v), restando frutífera 

a diligência pelo Sr. Oficial de Justiça (fls. 29/30).

 Petição juntada às fls. 31/32, informando a celebração de acordo entre as 

partes.

 Petição da parte autora às fls. 34, informando o cumprimento integral do 

acordado.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, bem como consoante acordo 

entabulado às fls. 31/32, verifico que as partes compuseram 

amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da autonomia da vontade, 

pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos, e DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuado.

 Proceda-se a liberação de eventuais restrições/penhoras referente a 

presente ação, expedindo-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79221 Nr: 643-94.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL STEFANELLO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que este Magistrado foi

 Convocado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para comparecer na solenidade de escolha de Titularidade que se 

realizará no dia 04/09/2017, bem como que na sequência este Magistrado 

estará de férias, existe a necessidade de readequar a pauta de 

audiências, deste modo redesigno a audiência para o dia 12 de fevereiro 

de 2018, às 15h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79221 Nr: 643-94.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL STEFANELLO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO - OAB:

 Vistos, etc.

Em que pese ter sido redesignada audiência para o dia

 12 de fevereiro de 2018, às 15h00min, verifico tratar-se de feriado 

(Carnaval), assim altero a data para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 

15h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78514 Nr: 1361-28.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 Processo nº 1361-28.2016.811.0093.

Código nº 78514

Vistos, etc.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade proposta por VALDECIR 

ANTONIO LIMBERGER, devidamente qualificadas nos autos.

 A exceção (fls. 18/22) veio acompanhada dos documentos de fls. 23/31.

Instado, a parte exequente apresentou impugnação a exceção de 

pré-executividade às fls. 33/34.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE

A exceção de pré-executividade tem sido admitida, excepcionalmente, 

pela doutrina e jurisprudência, em casos de vícios do título cuja evidência 

observa-se de plano e sem exigir-se dilação probatória ou maiores 

reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria.

 Trata-se de iniciativa que visa a proteger o executado de situação à qual 

não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que 

está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o 

devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de 

penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de 

embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e 

ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais 

(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; 

STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 

40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, 

in RT 671/187).

 Passo ao mérito da exceção.

Alega a parte excipiente que o acordo firmado entre as partes, não possui 

os requisitos para ser considerado titulo executivo, eis que não foi 

devidamente homologado pelo Juízo, bem como a mesmo não possuía 

ciência da cláusula que previa o pagamento da pensão alimentícia a sua 

conjugue varoa.

 Pois bem, consoante teor do art. 784, inciso III, do CPC, “são títulos 

executivos extrajudiciais: III - o documento particular assinado pelo 

devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

Sendo assim, analisando detidamente o acordo firmado entre as partes, 

necessário se faz o reconhecimento do titulo executivo, eis que 

preenchido os requisitos legais.

 Ademais, a informação de que a parte executada não possuía 

conhecimento da cláusula que previa o pagamento da pensão alimentícia a 

sua conjugue varoa, não merece guarida, eis que resta claro e expresso a 

referida cláusula no termo de acordo consolidado, sendo devidamente 

assinado pelo mesmo.

Por todas estas razões, e tendo em vista a ausência de vícios a presentes 

na vertente execução, CONHEÇO da objeção de pré-executividade 

manejada, e no mérito REJEITO-A.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Por fim, tendo em vista o lapso ocorrido no presente feito, eis que a 

presente demanda trata-se de execução de alimentos em favor da 

ex-esposa, TORNO SEM EFEITO a decisão de fls. 16/16v, eis que incabível 

no presente caso, consoante entendimento jurisprudencial, in verbis:

HABEAS CORPUS Nº 310.335 - RS (2014/0315539-9) RELATOR : 

MINISTRO MARCO BUZZI IMPETRANTE : EDUARDO BECHORNER 

ADVOGADO : EDUARDO BECHORNER IMPETRADO : TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PACIENTE : R P F 

DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em 

favor de R P F, em que se aponta, como autoridade coatora, a col. Oitava 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. (HC 

n.º 70061869160) Em resumo, nos autos de ação de separação litigiosa 

convertida em divórcio, pactuou-se acordo, devidamente homologado em 

juízo, no qual se determinou ao paciente o pagamento mensal de 2 (dois) 

salários mínimos em favor de sua ex-cônjuge porquanto permaneceu na 

titularidade de joalheria/ótica da família. Contudo, ao que consta dos autos, 

a obrigação restou inadimplida e a alimentada propôs ação de execução 

de alimentos, nos termos do art. 733, do CPC. Citado, o alimentante, ora 

paciente, em sua defesa, sustentou a impossibilidade de arcar com a 

obrigação por conta de dificuldades financeiras. Aventou, também, que a 

obrigação foi determinada a título compensatório e, nessa hipótese, não 

seria cabível a prisão civil. Todavia, o r. juízo a quo determinou a sua 

prisão civil, por 30 (trinta) dias. Inconformado, o impetrante impetrou 

habeas corpus, no eg. TJ/RS que, por maioria, de votos, concedeu 

parcialmente a ordem apenas para possibilitar ao paciente o cumprimento 

da prisão em regime aberto. A ementa está assim redigida: HABEAS 

CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CARÁTER ALEGADAMENTE 

COMPENSATÓRIO DA VERBA ALIMENTAR. 1. O caráter compensatório da 

verba alimentar, no caso, é matéria que está longe de ser pacífica, não 

cabendo tal definição sem que se observe o contraditório, o que, como 

notório, não cabe na estreita via do habeas corpus. 2. A jurisprudência 

deste Tribunal, acolhendo, de regra, a orientação da egrégia 

Corregedoria-Geral de Justiça, por meio do ofício-circular nº 21, de 12 

maio de 1993, tem entendido que a prisão do devedor de alimentos deve 

ser cumprida, preferencialmente, em regime aberto, independente de 

comprovação do exercício de atividade laboral. POR MAIORIA, 

CONCEDERAM PARCIALMENTE A ORDEM. Nas razões do presente 

habeas corpus, repisa o impetrante que os alimentos foram determinados 

a título compensatório e, portanto, ostentam natureza indenizatória 

porquanto fixados em acordo judicial, no qual o paciente recebeu a 

integralidade da ótica/joalheria e, em compensação mensal, obrigou-se a 

pagar à sua ex-cônjuge, o importe de 2 (dois) salários mínimos. Nesse 

contexto, aduz "(...) a natureza compensatória dos alimentos objeto da 

execução civil em trâmite no primeiro grau é incontestável, nascendo 

mesmo da própria dicção do acordo firmado entre as partes, sendo 

prescindível a produção de qualquer outra prova para a verificação de 

sua natureza." (fl. 9, e-STJ) Cita, em favor de sua tese, precedentes desta 

eg. Corte Superior. Requer, ao final, "seja concedida a ordem para 

determinar revogação das decisões que determinaram a prisão civil do 

autor e determinar que nenhuma outra ordem nesse sentido seja dada." 

(fls. 1/11, e-STJ) Prestadas as informações (fls. 89/96 e 105/106, e-STJ), 

o Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem. (fls. 99/102, 

e-STJ) É o relatório. A ordem em habeas corpus merece ser concedida. 1. 

Ab initio, cediço que o habeas corpus é instrumento processual 

caracterizado por cognição sumária e rito célere, não comportando, por 

isso, a análise de questões que, para seu deslinde, demandam 

aprofundado exame dos elementos fático-probatórios coligidos nos autos 

característica típica do processo de conhecimento , sendo certo que o seu 

exame deve restringir-se à legalidade ou não da ordem prisional. Nesse 

sentido, confira-se: Processual Civil. Habeas Corpus. Cabimento. 

Ausência de ilegalidade ou abuso de direito. - O habeas corpus deve 

limitar-se à apreciação da legalidade ou não do decreto de prisão, não se 

revelando instrumento hábil para o exame aprofundado de provas e 

verificação de justificativas fáticas apresentadas pelo paciente. 

Precedentes. - Afigura-se legal a decretação da prisão civil do alimentante 

que tem em face de si proposta ação de execução, visando ao 

recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão 

alimentícia. Precedentes. Ordem denegada. HC n. 49.408/SP, Rel.Min. 
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Nancy Andrighi, DJ de 20/2/06. RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL. 

INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO 

PROCESSO. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. SÚMULA 309/STJ - 

MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. SÚMULA 358/STJ. AFERIÇÃO DA 

CONDIÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR E DA NECESSIDADE DO 

ALIMENTANDO. MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM 

HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1.- (...). 2.- Desnecessário 

ajuizamento de novo processo de alimentos pelo alimentando, após o 

pagamento de parcela do débito, no caso de inadimplemento do restante, 

podendo a prisão do alimentante ser decretada, configurado o 

inadimplemento, no mesmo processo, até porque "o débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo" (Súmula 309 do STJ). Inteligência do art. 733 do 

Código de Processo Civil. 3.- (...). 4.- O Habeas Corpus não permite 

cognição aprofundada, com contraditório entre as partes, no tocante aos 

elementos de prova, necessário ao exame da matéria, pois restrito à 

análise da legalidade ou não dos fundamentos em que se funda o decreto 

prisional, de modo que as matérias fáticas desbordantes da pura 

interpretação legal, trazidas pela impetração, não podem ser examinadas 

no Recurso Ordinário em Habeas Corpus, necessitando, o deslinde, 

eventualmente até mesmo de cálculos, de maneira que deve reservar-se a 

matéria à dedução e julgamento no âmbito dos próprios processos 

alimentares e seus recursos. 5.- Recurso Ordinário em Habeas Corpus 

improvido, revogado a liminar com observação. RHC 33931/SP, Rel. Min. 

Sidnei Beneti, DJe de 22/02/2013. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO 

LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS . PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. 

NÃO CABIMENTO. - Não compete ao Superior Tribunal de Justiça 

conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão de relator que 

indefere a liminar em outro em 'habeas corpus'. - O Habeas Corpus deve 

limitar-se à apreciação da legalidade ou não do decreto de prisão, não se 

revelando instrumento hábil para o reexame de questões processuais 

ocorridas na ação de execução de alimentos. NÃO CONHEÇO DA 

IMPETRAÇÃO. HC 142753/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje de 

18/12/2009. E ainda, no mesmo sentido: RHC 31922/PA, Rel. Min. Maria 

Isabel Gallotti, DJe de 24/05/2013; HC 162111/SP, Rel. Min. Massami 

Uyeda, Dje de 07/06/2010; HC 100558/SP, Rel. Min. Carlos Fernando 

Mathias (Desembargador Federal Convocado do TRF da 1ª Região), DJe 

de 09/03/2009; HC 228145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Dje de 29/06/2012; 

HC 209137/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje de 13/09/2011. 

Contudo, no caso dos autos, a tese defendida pelo ora impetrante - no 

sentido do descabimento da prisão civil na hipótese de prestação de 

natureza compensatória - não demanda análise de aprofundada de 

provas, porquanto o acordo realizado entre as partes, na oportunidade da 

audiência que converteu a separação litigiosa em divórcio e, na qual 

determinou-se obrigação ao ora paciente, encontra-se juntado às fls. 

18/19, revelando-se, portanto, prova pré-constituída e apta ao exame da 

legalidade ou não do decreto de prisão civil imposto ao paciente. E, nessa 

ordem de ideias, em princípio, num juízo de cognição sumária, a 

fundamentação do presente habeas corpus encontra abrigo e apoio no 

âmbito da jurisprudência desta eg. Corte Superior, no sentido de que o 

caráter compensatório e/ou ressarcitório de prestação fixada entre 

ex-cônjuges não permite que a respectiva execução se processe pelo 

meio coercitivo da prisão civil. Nesse sentido, confira-se: RECURSO 

ORDINÁRIO EM FACE DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS. 

PRELIMINAR - EXEQUENTE QUE NÃO ELEGE O RITO DO ARTIGO 733, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO 

- IMPOSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTAR A PARTE SOBRE O RITO 

A SER ADOTADO - CONCESSÃO DE ORDEM EX OFFICIO - 

POSSIBILIDADE. MÉRITO - EXECUÇÃO (APENAS) DE VERBA 

CORRESPONDENTE AOS FRUTOS DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL A 

QUE A AUTORA (EXEQUENTE) FAZ JUS, ENQUANTO AQUELE SE 

ENCONTRA NA POSSE EXCLUSIVA DO EX-MARIDO - VERBA SEM 

CONTEÚDO ALIMENTAR (EM SENTIDO ESTRITO) - VIÉS 

COMPENSATÓRIO/INDENIZATÓRIO PELO PREJUÍZO PRESUMIDO 

CONSISTENTE NA NÃO IMISSÃO IMEDIATA NOS BENS AFETOS AO 

QUINHÃO A QUE FAZ JUS - RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. I - A 

execução de sentença condenatória de prestação alimentícia, em 

princípio, rege-se pelo procedimento da execução por quantia certa, 

ressaltando-se, contudo, que, a considerar o relevo das prestações de 

natureza alimentar, que possuem nobres e urgentes desideratos, a lei 

adjetiva civil confere ao exeqüente a possibilidade de requerer a adoção 

de mecanismos que propiciem a célere satisfação do débito alimentar, seja 

pelo meio coercitivo da prisão civil do devedor, seja pelo desconto em 

folha de pagamento da importância devida. Não se concebe, contudo, que 

o magistrado, no silêncio da exeqüente, provoque a parte autora a se 

manifestar sobre a possibilidade de o processo seguir pelo rito mais 

gravoso para o executado, situação que, além de não se coadunar com a 

posição eqüidistante que o magistrado deve se manter em relação às 

partes, não observa os limites gizados pela própria inicial; II - No caso dos 

autos, executa-se a verba correspondente aos frutos do patrimônio 

comum do casal a que a autora faz jus, enquanto aquele se encontra na 

posse exclusiva do ex-marido. Tal verba, nestes termos reconhecida, não 

decorre do dever de solidariedade entre os cônjuges ou da mútua 

assistência, mas sim do direito de meação, evitando-se, enquanto não 

efetivada a partilha, o enriquecimento indevido por parte daquele que 

detém a posse dos bens comuns; III - A definição, assim, de um valor ou 

percentual correspondente aos frutos do patrimônio comum do casal a 

que a autora faz jus, enquanto aquele encontra-se na posse exclusiva do 

ex-marido, tem, na verdade, o condão de ressarci-la ou de compensá-la 

pelo prejuízo presumido consistente na não imissão imediata nos bens 

afetos ao quinhão a que faz jus. Não há, assim, quando de seu 

r e c o n h e c i m e n t o ,  q u a l q u e r  e x a m e  s o b r e  o  b i n ô m i o 

"necessidade-possibilidade", na medida em que esta verba não se destina, 

ao menos imediatamente, à subsistência da autora, consistindo, na prática, 

numa antecipação da futura partilha; IV - Levando-se em conta o caráter 

compensatório e/ou ressarcitório da verba correspondente à parte dos 

frutos dos bens comuns, não se afigura possível que a respectiva 

execução se processe pelo meio coercitivo da prisão, restrita, é certo, à 

hipótese de inadimplemento de verba alimentar, destinada, efetivamente, à 

subsistência do alimentando; V - Recurso ordinário provido, 

concedendo-se, em definitivo, a ordem em favor do paciente. RHC 

28853/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/Acórdão, Min. Massami Uyeda, 

DJe de 12/03/2012. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO 

STF. ALIMENTOS PROVISÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE 

DELIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA A PRESTAÇÃO ALIMENTAR. 

PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. 1. A 

deficiência na fundamentação do recurso ordinário obsta o seu 

conhecimento. Aplicação analógica do entendimento consolidado nas 

Súmulas n. 283 e 284 do STF. 2. A execução processada pelo rito do art. 

733, § 1º, do CPC pressupõe seja franqueada ao devedor a oportunidade 

do pagamento da prestação alimentar, de modo a elidir o decreto prisional. 

3. Revela-se ilegal a prisão decretada pelo não pagamento de dívida que 

engloba prestações de natureza alimentar e compensatória, não 

delimitadas na decisão que as fixou. 4. Agravo regimental desprovido. 5. 

Ordem de habeas corpus concedida de ofício. AgRg no RHC 49753/SC, 

Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 25/09/2014. Habeas corpus. 

Execução. Art. 733 do Código de Processo Civil. Renda líquida vinculada a 

frutos de bens comuns do casal. Prisão civil. 1. A inadimplência em 

relação à "parte da renda líquida dos bens comuns, administrados pelo 

devedor", prevista no art. 4º, parágrafo único, da Lei de Alimentos (Lei nº 

5.478/68), por não cuidar de alimentos em sentido estrito, não enseja a 

prisão civil prevista no art. 733, § 1º, do Código de Processo Civil. O 

dispositivo processual deve ser interpretado restritivamente, em 

consonância com o art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, 

considerando que atinge um direito indisponível do cidadão, a liberdade. 

Daí podendo ser aplicado, apenas, quando se tratar de alimentos 

propriamente ditos. 2. Habeas corpus concedido. HC 34049/RS, Rel. Min. 

Carlos Alberto Menezes Direito, DJe de 06/09/2004. HABEAS CORPUS - 

EXECUÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR - TÍTULO JUDICIAL QUE FIXA 

ALIMENTOS DEFINITIVOS EM DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS, ACRESCIDO DA 

OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR A MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL COMUM 

(QUE NÃO SERVE DE MORADIA À ALIMENTANDA) TAMBÉM NO VALOR 

DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS - PAGAMENTO PARCIAL - EM TESE, A 

OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR IMÓVEL COMUM QUE NÃO SERVE DE 

MORADIA À ALIMENTADA NÃO CONSUBSTANCIA VERBA ALIMENTAR E, 

POR CONSEGUINTE, AFASTA A ADOÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO 

DEVEDOR, COMO MEIO COERCITIVO - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM 

IMPETRADA, PARA AFASTAR A EFICÁCIA DO DECRETO PRISIONAL 

TÃO-SOMENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS RELACIONADOS À 

MANUTENÇÃO DE SÍTIO, COM ATENDIMENTO À OBSERVAÇÃO 
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EFETUADA. I - Efetivamente, tem-se, nesse juízo de cognição sumária, que 

a condenação ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos, destinado a 

suprir as despesas de manutenção do sítio (que não serve de moradia à 

alimentada), patrimônio comum, até posterior partilha, não se reveste de 

caráter alimentar, sendo certo, por conseguinte, que o inadimplemento 

desta verba (e, somente desta) não confere ao exeqüente a possibilidade 

de executar o respectivo valor pelo Rito do artigo 733 do Código de 

Processo Civil, que, como é de sabença, elege como meio coercitivo a 

prisão do alimentante inadimplente; II - A definição, assim, de verba 

destinada ao custeio de manutenção de sítio (patrimônio comum), tem, na 

verdade, o condão de impedir que a (ex) esposa, que, ao que parece, 

ficou incumbida da administração de bem comum, enquanto não efetivada 

a partilha, retire da pensão destinada, única e exclusivamente, a sua 

subsistência, valor necessário ao custeio de outra despesa, no caso, a 

manutenção de bem imóvel da responsabilidade de ambos os litigantes. O 

inadimplemento deste valor, ainda que censurável e passível de execução 

pelos meios ordinários, não permite, tal como pretendido, a utilização da 

prisão civil do devedor, como meio coercitivo ao cumprimento da 

obrigação, porque, de verba alimentar, não se trata; III - Ordem 

parcialmente concedida, convalidando-se a liminar anteriormente deferida, 

para suspender a eficácia do decreto prisional, com atendimento à 

observação." HC 232.405/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 30/05/2012. Com efeito, tendo em 

conta que a regra entre nós é a prevalência do status libertatis e a prisão 

civil, nesse contexto, embora autorizada pelo ordenamento pátrio, 

qualifica-se como medida de exceção, e só deve ser utilizada como ultima 

ratio, verifica-se, na hipótese dos autos, a presença do fumus boni iuris e 

do periculum in mora, possibilitando-se, dessa forma, o deferimento da 

medida liminar para afastar, por ora e nesse momento, a possibilidade de 

prisão civil do paciente. 2. Do exposto, com fulcro no art. 34, XVII, do 

RISTJ, concedo a ordem, ratificando a medida inaudita altera pars 

anteriormente deferida. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. 

Brasília, 23 de abril de 2015. MINISTRO MARCO BUZZI Relator (STJ - HC: 

310335 RS 2014/0315539-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de 

Publicação: DJ 30/04/2015)

Ante o exposto, e por tudo mais que constam nos autos, RECEBO a 

petição inicial como ação DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, que seguirá no 

rito da expropriação de bens, nos termos do arts. 824 e 825 do CPC.

Assim, INTIME-SE o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (art. 

528, do CPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa (art. 827, do CPC).

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão (art. 827, §1º, do CPC).

Decorrido o prazo, e não efetuado o pagamento, não provado que o 

efetuou ou não apresentado justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, 

INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que de direito.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de intimação, 

independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os 

embargos, em regra, não terão efeito suspensivo.

 AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do art. 212, §2º, do CPC.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos. Desse modo, DESIGNE-SE audiência de conciliação 

conforme pauta da conciliadora, devendo a Secretaria de Vara diligenciar 

e providenciar o necessário para o integral cumprimento da presente 

decisão.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Feliz Natal/MT, 04 de Dezembro de 2017.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72267 Nr: 416-12.2014.811.0093

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO SOCREPA, MARIA DE LOURDES SOCREPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO BERGANN, MARCOS LUIZ RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos, etc.

Entre um ato e outro, aportou aos autos petição de fls. 465, o qual a parte 

requerida Sr. Carmo informa expressamente o desejo em buscar 

amigavelmente por fim a demanda judicial.

 Desse modo, tendo em vista a nova sistemática do vigente Código de 

Processo Civil, com finalidade de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribuindo para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

09/05/2018, às 14h30min.

Tendo em vista o lapso temporal entre a data da distribuição da presente 

ação e a data hodierna, cumpra-se a presente decisão, com urgência, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80400 Nr: 1433-78.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL, 

DOUGLAS CARNIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACI JOÃO BIANCHINI MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA ALVES IZÁC - 

OAB:13.759, REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB:6214-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por Douglas Carniel e 

Yanessa Caroline Rocha Carniel em face de Oraci João Bianchini Moro, 

aduzindo, em síntese, que os embargantes são legítimos possuidores e 

proprietários dos imóveis registrados no CRI da Comarca de Feliz Natal 

sob os nº 374, 2673 e 2686.

Alegam que diante da possibilidade do cumprimento da medida liminar 

proferida nos autos de nº 238-63.2014.811.0093, código 72021, onde 

figuram como partes o embargado e Jair Passarela, poderão sofrer 

constrição em seu patrimônio consistente na alteração da cerca da divisa 

de sua propriedade.

Assim, requerem a suspensão da medida concedida nos autos 

mencionados, com a expedição de mandado de manutenção de posse. 

Com a inicial, juntaram os documentos de fls. 19/79.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando detidamente a documentação trazida aos autos, bem como a 

documentação constante dos autos de nº 238-63.2014.811.0093, código 

72021, onde figuram como partes o embargado e Jair Passarela, verifico 

que cabe razão aos embargantes.

Com base na documentação, apesar de não haver identidade entre a área 

objeto da reintegração de posse nos autos de nº 238-63.2014.811.0093, 

código 72021, com as áreas de apresentadas como de propriedade dos 

embargantes, verifica-se a necessidade de suspender, neste momento, 

qualquer ato que possa gerar dúvidas quanto à área objeto de 

reintegração.

Assim, restando comprovada, neste momento, que a reintegração de 

posse a ser cumprida naqueles autos oferece risco à posse e 

propriedade dos autores, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Cite-se o embargado para apresentação de contestação nos termos do 

art. 679 do CPC.

Havendo na contestação alegação de matérias constantes no art. 337 do 

CPC, vistas aos embargantes no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso contrário, conclusos para providências do art. 347 do CPC.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82026 Nr: 2438-38.2017.811.0093

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIPLAN FINANCEIRA S.A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS, proposta por ELOIR ALVES DA SILVA, contra AGIPLAN 

FINANCIAMNETO S.A.

Alega o autor que realizou dois empréstimos com a requerida, quais 

venceram em agosto de 2017. Ocorre que após a quitação do débito ainda 

esta sendo descontados de sua conta diversos valores em nome da 

requerida.

Sustenta ainda que após verificar que os descontos eram feitos pela 

requerida, entrou em contato para solucionar o problema amigavelmente, 

entretanto a requerida negou haver qualquer erro nos descontos e 

negou-se a exibir o contrato que deu origem ao referido desconto.

 Desse modo, a parte autora requer a titulo de exibição de documentos, a 

cópia do referido contrato com a instituição, sob pena de presunção de 

veracidade dos fatos alegados.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

1 - De início, RECEBO a petição inicial, eis que preenchido os requisitos 

legais.

2 - DEFIRO os benefícios da Justiça gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer momento, sendo inverídica a declaração de hipossuficiência ou 

se alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da presente 

demanda.

 3 – Acerca do pedido de exibição de documentos, diante da 

argumentação apresentada e dos documentos que instruem o pedido, 

DEFIRO o pugnado e determino que a requerida exiba nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, A CÓPIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE OUTRO 

COONTRATO QUALQUER QUE ENSEJAM O DESCONTO DA CONTA DO 

AUTOR, sob pena de aplicação do Art. 400 do NCPC.

 4 – Tendo em vista a nova sistemática do vigente Código de Processo 

Civil, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, 

pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a 

célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo 

que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Desse 

modo DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23/05/2018, às 

14h00min.

5 - Autorizo o Senhor Oficial de justiça a realizar a citação na forma do 

estabelecido no Art. 212 do NCPC, em cumprimento deste mandado, em 

harmonia com art. 212, § 2º do NCPC.

6 - Cite-se a parte requerida para contestar o feito no prazo legal, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial.

 7 - Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 dias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82027 Nr: 2439-23.2017.811.0093

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA VELOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S A CREDITO FINANCIAMNETO E 

INVESTIMENTOS - CREFISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS, proposta por CRISTINA VELOSO DOS SANTOS, contra 

CREFISA S.A CREDITO FINANCIMANETO E INVESTIMENTO - CREFISA.

Alega a parte autora que no ano de 2016 firmou um contrato de 

financiamento com a requerida, com término para o dia 27/06/2017, 

entretanto após o término do contrato, ainda houve descontos em sua 

conta pelo requerido.

Sustenta ainda que após verificar que os descontos eram feitos pela 

requerida, entrou em contato para solucionar o problema amigavelmente, 

entretanto a requerida negou haver qualquer erro nos descontos e 

negou-se a exibir o contrato que deu origem ao referido desconto.

 Desse modo, a parte autora requer a titulo de exibição de documentos, a 

cópia do referido contrato com a instituição, sob pena de presunção de 

veracidade dos fatos alegados.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

1 - De início, RECEBO a petição inicial, eis que preenchido os requisitos 

legais.

2 - DEFIRO os benefícios da Justiça gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer momento, sendo inverídica a declaração de hipossuficiência ou 

se alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da presente 

demanda.

 3 – Acerca do pedido de exibição de documentos, diante da 

argumentação apresentada e dos documentos que instruem o pedido, 

DEFIRO o pugnado e determino que a requerida exiba nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO OU DE 

OUTRO COONTRATO QUALQUER QUE ENSEJAM O DESCONTO DA 

CONTA AUTORA, sob pena de aplicação do Art. 400 do NCPC.

 4 – Tendo em vista a nova sistemática do vigente Código de Processo 

Civil, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, 

pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a 

célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo 

que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Desse 

modo DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23/05/2018, às 

13h30min.

5 - Autorizo o Senhor Oficial de justiça a realizar a citação na forma do 

estabelecido no Art. 212 do NCPC, em cumprimento deste mandado, em 

harmonia com art. 212, § 2º do NCPC.

6 - Cite-se a parte requerida para contestar o feito no prazo legal, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial.

 7 - Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 dias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80278 Nr: 1352-32.2017.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. [...] A probabilidade do direito nada mais é do que o fumus 

boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito 

alegado. E o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, é a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim “PERICULUM IN MORA”. Pois bem. Mister ressaltar 

que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Neste sentido, estão presentes os requisitos para 

antecipação dos efeitos da tutela antecipada no tocante ao recebimento 

do benefício auxilio doença, uma vez que resta demonstrado em cognição 

sumária, através do acervo documental e relatórios médicos a 

incapacidade da parte autora. Não obstante, ainda, verifico o perigo de 

dano, consistente no prejuízo para autora com a regular marcha 

processual, uma vez que, conforme indicado nos autos, está afastado de 

suas atividades sem o recebimento de salário. Por derradeiro, saliento, 

uma vez mais que, a presente decisão foi feita sob cognição sumária, 

valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a necessidade de 

utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de constatar a certeza 

do direito invocado. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, 

nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito 

(CPC - §3º art. 300). Ante o exposto, CONCEDO a tutela requerida, para 

tanto, determino ao INSS que estabeleça o benefício previdenciário auxilio 
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doença em nome da Requerente, no valor de um salário mínimo, devidos a 

partir da data da cessão do beneficio, ou seja, a partir do dia 29/05/2017, 

nos termos dos artigos 60, §1º e art. 33, ambos da Lei 8.213/91, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00, a cada mês 

de atraso. [..] CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81722 Nr: 2232-24.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA VIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. [...] A probabilidade do direito nada mais é do que o fumus 

boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito 

alegado. E o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, é a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim “PERICULUM IN MORA”. Pois bem. Mister ressaltar 

que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Neste sentido, estão presentes os requisitos para 

antecipação dos efeitos da tutela antecipada no tocante ao recebimento 

do benefício auxilio doença, uma vez que resta demonstrado em cognição 

sumária, através do acervo documental e relatórios médicos a 

incapacidade da parte autora. Não obstante, ainda, verifico o perigo de 

dano, consistente no prejuízo para autora com a regular marcha 

processual, uma vez que, conforme indicado nos autos, está afastado de 

suas atividades sem o recebimento de salário. Por derradeiro, saliento, 

uma vez mais que, a presente decisão foi feita sob cognição sumária, 

valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a necessidade de 

utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de constatar a certeza 

do direito invocado. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, 

nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito 

(CPC - §3º art. 300). Ante o exposto, CONCEDO a tutela requerida, para 

tanto, determino ao INSS que estabeleça o benefício previdenciário auxilio 

doença em nome da Requerente, no valor de um salário mínimo, devidos a 

partir da data da cessão do beneficio, ou seja, a partir do dia 03/10/2017, 

nos termos dos artigos 60, §1º e art. 33, ambos da Lei 8.213/91, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00, a cada mês 

de atraso. [...] CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74499 Nr: 696-46.2015.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Honda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBERLAN GOMES BILHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:MT/20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Diante do cadastro dos advogados da parte requerida no Sistema, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida acerca da sentença de 

fls 43"..."vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta pelo CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA LTDA, em face de OBERLAN GOMES BRILHAR, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/08) veio instruída dos documentos de fls. 08v/05v, sendo 

recebida às fls. 26/27, momento em que foi deferido o pedido liminar.

 Expedido Mandado de Busca e Apreensão (fls. 40/40), restando 

infrutífera a diligência pelo Sr. Oficial de Justiça (fls. 41).

 Parte autora peticionou às fls. 42, informando o desinteresse no 

prosseguimento da presente ação. Vieram-me os autos conclusos. É o 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte exequente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Proceda-se a liberação de eventuais restrições referente a presente 

ação, expedindo-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50511 Nr: 409-25.2011.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudine Monteiro da Silva, Manoelita Conceição 

Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloir Ribeiro, Antonia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:OAB/MT 

2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno R. Estevam - 

OAB:OABMT - 13.539

 Impulsiono os presentes para intimar as partes, por meio de seus 

advogados constituídos acerca da expedição da Carta Precatória 

determinada na decisão de fls. 505, cabendo aos mesmos o 

acompanhamento da referida missiva junto ao Juízo Deprecado, nos 

termos da decisão supracitada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80455 Nr: 1461-46.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB, SES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a certidão retro, redesigno a presente audiência para o dia 

02/04/2018, às 15:30.

Expeça-se Carta Precatória para o endereço indicados pela parte autora.

EXTRAI-SE CÓPIA DAS FLS. 79/81, REMETENDO-SE PARA A DIRETORIA 

DO FORO PARA apuração de eventual falta funcional dos servidores 

envolvidos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75846 Nr: 82-07.2016.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS AMAZONAS LTDA ME, JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de petição de fls. 39/52, quanto ao prosseguimento dos 

autos, devendo a Secretaria proceder com a expedição do Mandado de 

Citação do Executado, bem como Mandado de Busca e Apreensão no 

endereço informado, diante do que dispõe o artigo 49, §3º, da Lei nº 

11.101/05.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes 
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na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de 

bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou 

promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham 

cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 

incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com 

reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da 

recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No mais, mantenho inalteradas as determinações de fls. 35/36.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49073 Nr: 780-57.2009.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA FLORESTAL INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, José Martins - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanildo Gomes Martins - 

OAB:3493/MS

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de petição de fls. 134, e determino que seja a parte 

requerida intimada para que em 10 dias, entregue o veiculo objeto da lide à 

parte Requerente, ou informe detalhadamente sua atual localização e com 

quem o bem se encontra, sob pena de incidência de multa diária no valor 

de R$ 500,00.

Defiro ainda, que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome 

de Francisco Duque Dabus, OAB/MT 21.456-A, devendo a Secretaria 

providenciar o correto cadastro do causídico no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77426 Nr: 896-19.2016.811.0093

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO CHAVES DA SILVA, LUIZ PERI NATALI, CLAUDIA 

SANTOS GOMES, PRISCO MARQUES DE OLIVEIRA, CARLOS 

GONÇALVES DA SILVA, VERA LUCIA RODRIGUES COSTA, PAULO 

CANUTO DE SOUZA, ANTONIO MENDES DO NASCIMENTO, Gelso Fistarol, 

Gilson Fistarol, VALDIRA FRANCISCA FELIX, FRANCISCO GONÇALVES 

DA SILVA, MANUEL VIEIRA PEDROSA, TERESINHA GERONIMO DE 

SOUZA, Eurico Pantaroto, Aline Manrich, Cleomar Jose Gomes, CLEITO 

VOLEI HETTWER, ARTEMIO ROHEN KOHL, JOSE LUZARDO DE LIMA, 

JAIRO MANRICH, JUVENAL DE SOUZA CASTRO, MARIA CORREIA 

SANTOS, JOSE DE OLIVEIRA, ALEXANDRO B. DE OLIVEIRA, CARLOS 

PEREIRA DA SILVA, ELENICE MOREIRA DA SILVA, FRANCISCO DE MELO, 

GABRIEL ESTRON, GELSON PINHEIRO, GILMAR LAZARO GOMES, MARIA 

LUCIA ROSA, Jurandir da Silva Araujo, UBIRAJARA FERREIRA DA SILVA, 

Selma de Andrade, JOSE CARLOS GOMES BEZERRA, GEOVANI FELIX 

FISTAROL, HORACIO VIEIRA, JOMAR VIRGILIO, JESUS NUNES PIRES, 

JOSE EDILENO DOS SANTOS, JOSE VALDIR DE LIMA, JOVENIANO PEDRO 

DA SILVA, MARCIO JOSE FONSECA, MARISLAINE DE A. GOMES, NEUDES 

DE MORAIS, RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA, REINALDO DA CRUZ 

RIBEIRO PINHEIRO, ROSALINA MARIA HEBERLE, SANTA HELENA 

PACHECO, VALMIR JOSE HEBERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA E 

PASTORIL DO ASSENTAMENTO ENA -COOPERENA, D B 

INDUSTRIA,COM,BENEFICIAMENTO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:7274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento que negou 

seguimento ao recurso juntado às fls. 374/376, determino o imediato 

cumprimento da Decisão de fls.232/233.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80891 Nr: 1694-43.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DESTEFENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a requerida é empresa pública federal e não há 

previsão constitucional ou legal de competência delegada que autorize o 

Juízo Estadual a processar e julgar a presente demanda, RECONHEÇO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL em razão da 

pessoa, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal e DECLINO a 

competência do feito em favor da Justiça Federal Subseção Judiciária de 

Sinop/MT, razão por que DETERMINO a remessa imediata dos autos ao 

Juízo competente.

Proceda à baixa e anotações necessárias.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72663 Nr: 725-33.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT, RAQUEL ZINI - OAB:16972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 “Vistos,

Encerrada a instrução processual, vistas as partes para apresentação de 

memoriais escritos, na ordem e prazo previstos do CPC.

 Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45239 Nr: 700-98.2006.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR BOING, IZOLDE DORIGON BOING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR CORDEIRO, CARLOS 

ALBERTO LOPES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CAETANO DE 

SOUZA - OAB:148594/SP, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, Irajá Resende de Lacerda - 

OAB:MT/11.987

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, acerca do mandado de penhora e avaliação - intimação 

de fls 523, nos termos da nova regulamentação da Corregedoria-Geral de 

Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do TJMT, na aba serviços 

/ Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, apresentando o 

comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72636 Nr: 706-27.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DAS NEVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Santos da Silva, ADEMIR ALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese à petição de fls. 44, informando que o bem penhorado já não 

se encontra mais em posse dos devedores, determino o imediato 

cumprimento da Decisão de fls. 42, momento em que serão devidamente 

certificado as ocorrências.

Após, devidamente cumprido e certificado, voltem-me os autos conclusos, 

para análises das petições juntadas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76077 Nr: 206-87.2016.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos, etc.

A denúncia foi devidamente recebida em decisão de fls. 31.

O acusado devidamente citado (fls. 38) ofereceu resposta escrita (fls. 

39/44) por intermédio de seu advogado constituído (fls. 45), apenas 

impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados na denúncia ofertada 

pelo Ministério Público.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de março de 

2018, às 16h30min.

Intime-se a parte, seu advogado, o Ministério Público e as testemunhas 

indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual expedição de 

cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta Comarca, 

cientificando às partes desta expedição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44444 Nr: 1282-35.2005.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Canuto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos, etc.

Diante de ser o Réu Revel e atendido por advogado nomeado, expeça-se 

desde logo edital de intimação da Sentença de fls. 245/247, nos termos da 

lei processual penal.

Diante de já ter a Defesa se manifestado nos moldes do artigo 422, do 

CPP, e visando a celeridade processual passo a Sanear o feito:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

desfavor de Pedro Canuto de Souza e Marcos Canuto de Souza, 

devidamente qualificados, atribuindo-lhes a prática do crime de homicídio, 

previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, tendo 

como vítima Milton dos Santos Siqueira.

Apurou-se, segundo a denúncia, que no dia 01/05/2005, os denunciados 

utilizando-se de cacos de vidro, desferiram dois golpes contra a vítima, 

causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial Necrópsia de fls. 

20/24.

Laudo Necrópsia juntado às fls. 20/24.

Relatório Policial está juntado às fls. 38/39.

A denúncia foi recebida na data de 20/10/2009 (fls. 85).

O Réu Marcos Canuto de Souza devidamente citado às fls. 87/88 - 

111/112 apresentou por meio de advogado dativo nomeado às fls. 89, 

Defesa Preliminar às fls. 97/102.

O Réu Pedro Canuto de Souza foi devidamente citado por Edital às fls. 

160.

Em audiência de fls. 175, foi decretada a Revelia do Réu Marcos Canuto 

de Souza.

Em audiência de fls. 179, foi suspenso o prazo prescricional quanto ao 

Réu Pedro Canuto de Souza e determinado o desmembramento dos autos, 

o que foi realizado conforme certidão de fls. 243.

Em audiência de Instrução realizada (fls. 179/181), foi ouvida a 

testemunha de defesa David Barbosa (fls. 180). Em audiência de Instrução 

realizada (fls. 209/211), foi ouvida a testemunha de acusação Alberto 

Lopes Vieira (fls. 210).

Em Alegações Finais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do 

acusado, nas penas do artigo 121, caput, c/c artigo 29, ambos do Código 

Penal (fls. 233/235).

Por meio do Defensor Dativo, foi apresentada Alegações Finais (fls. 

239/242), na qual pugnou pela impronúncia do réu, alegando inexistência 

de provas.

Sentença de fls. 245/247, pronunciando o acusado pela prática do crime 

previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

O Ministério Público se manifestou conforme artigo 422 do CPP às fls. 252, 

apresentando o rol de testemunha que deverão ser ouvidas em plenário.

A Defensoria Pública se manifestou na fase do artigo 422, às fls. 253v, 

apresentando o rol de testemunha que deverão ser ouvidas em plenário.

Destarte, resta ao acusado responder perante o Egrégio Tribunal do Júri 

pelo delito previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 29, ambos do Código 

Penal.

Assim, relatado o feito, a teor do artigo 423, II, do Código de Processo 

Penal, DETERMINO a inclusão do presente feito na pauta da reunião do 

Tribunal do Júri, pelo que DESIGNO o JULGAMENTO para o dia 29 de Maio 

de 2018, às 09h00min, a ser realizado nas dependências deste Fórum.

Forneça a escrivania cópias dos autos para os jurados conforme 

determina o parágrafo único do artigo 472, do CPP.

Determino que seja providenciado pela Sra. Gestora Geral a 

disponibilização dos objetos vinculados ao crime, acaso existentes, para 

que sejam apresentados em plenário.

Expeçam-se as certidões criminais atualizadas do acusado, bem como a 

certidão circunstanciada constando a data do trânsito em julgado da 

decisão condenatória, se for o caso.

Intimem-se o acusado, o Ministério Público, a Defesa e as testemunhas 

arroladas pelas partes, bem como os jurados designados para a sessão 

ora determinada.

Requisite-se policiamento para a sessão.

Considerando que a Defensoria Pública, deixou de atuar nesta Comarca, 

mantenho a nomeação anterior do Dr. Juliano Berticelli, regularmente 

inscrito no cadastro de advogados OAB/MT 12.121, para patrocinar os 

interesses do denunciado, ressaltando que os honorários serão 

devidamente arbitrados no momento da prolação da Sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46674 Nr: 753-45.2007.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO PASSADOR, ROSANE FERREIRA PASSADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 Vistos etc.

Conforme verifica-se a petição de fls. 457, o nobre causídico da parte 

requerida não poderá comparecer na solenidade designada para o dia 

27/02/2018, às 15h30min, motivo pelo qual pugnou pelo redesignamento da 

audiência.

Ante o exposto DEFIRO o pedido de fls. 457, redesigno a audiência para o 

dia 11 de abril de 2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes para que compareçam.

Manifeste-se o advogado da parte autora sobre a possibilidade do 

comparecimento das testemunhas sem a necessidade de expedição dos 

mandados, no prazo de 05 dias, caso não haja a possibilidade, proceder o 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81242 Nr: 1926-55.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISVAN ARAUJO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9.409, JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 Em caso de relação de consumo, considerando a verossimilhança da 

alegação, declaro invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do CDC.

CITE-SE a parte requerida para, responder à demanda, sob pena de 

revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial.

 Conste no mandado de citação que o prazo para apresentação da 

contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 dias.

Outrossim, considerando a manifestação expressa da parte autora no 

interesse de designação de audiência de conciliação, bem como tendo em 

vista a nova sistemática do vigente Código de Processo Civil, a fim de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 13h30min.

 Intimem-se as partes para comparecerem a solenidade designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75977 Nr: 141-92.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO JOSÉ DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a informação de que existe petição pendente a ser juntada 

no presente feito, encaminho os autos à Secretaria, para a devida juntada, 

e, após, voltem-me os autos conclusos para deliberação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45970 Nr: 77-97.2007.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÁCIDO BROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 Vistos, etc.

Certifique o Sr. Gestor acerca do julgamento do Agravo de Instrumento nº 

99.793/2009 que determinou a suspensão de presente demanda

Após, INTIME-SE a parte a fim de que se manifeste requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82902 Nr: 406-26.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ELIAS SCHWAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81374 Nr: 2007-04.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Execução de Honorários Advocatícios proposta por 

Juliano Berticelli em desfavor do Estado de Mato Grosso, devidamente 

qualificados nos autos.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, recebo a petição inicial.

Insta consignar que o exequente requereu a assistência judiciária gratuita.

 O entendimento que vem sendo adotado pelos Tribunais Pátrios, inclusive, 

pelo Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, como se infere dos 

seguintes julgados, é da possibilidade do recolhimento nas custas ao final 

do processo, senão vejamos:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – 

POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O 

recolhimento de custas ao final do processo tem sido deferido quando 

evidenciada a possibilidade momentânea de custear as despesas 

processuais, garantindo o direito constitucional de acesso à Justiça. 

(Agravo de Instrumento nº 12590/2010, Segunda Câmara Cível, TJMT, rela. 

Dra. Maria Helena Gargaglione Póvoas, data do julgamento 14/04/2010, por 

unanimidade deram provimento ao recurso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – PESSOA JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA AGRAVO PROVIDO. (...) “No Estado de 

Mato Grosso a legislação estadual de regência e a Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – CNGC – vedam a 

possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo, benefício 

que só se concede em casos excepcionais quando não há risco de 

prejuízo ao Poder Público.” (Agravo de Instrumento nº 55524/2007, 

Segunda Câmara Cível, TJMT, rela. Dra. Clarice Claudino da Silva, data do 

julgamento 07/09/2008, por unanimidade deram provimento ao recurso).

Sendo assim, o valor das custas, por si, impediria a defesa, interditando o 

acesso ao Poder Judiciário, além do mais, não acarretará prejuízo algum 

ao Poder Público o recolhimento das custas posteriormente.

Portanto, INDEFIRO a justiça gratuita, mas defiro o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo.

Nos termos do artigo 535 do Novo Código de Processo Civil, cite-se a 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, para opor Embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

expedindo-se o ofício precatório, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito (artigo 535, 

§3º, inciso I do NCPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70138 Nr: 368-24.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rogerio Domingues & Cia. Ltda. M.E, 

Wilson Rogério Domingues
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do comprovante de recolhimento juntado às fls. 76/77, cumpra-se 

INTEGRALMENTE a decisão de fls. 73, expedindo-se a competente Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70085 Nr: 313-73.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walker Israel Barbosa Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de petição de fls. 54, providencie a Secretaria o 

necessário expedindo oficio ao Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, requisitando informações quanto ao pagamento 

do RPV, conforme requisitado.

Após, com ou sem resposta o que deverá ser devidamente certificado, 

dê-se vistas dos autos à parte autora para requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44836 Nr: 299-02.2006.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANSELMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADAO AKABANE - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, SHEILA RHEINHEIMER - OAB:MT-7829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a documentação necessária já se encontra 

devidamente juntada nos autos, determino a imediata expedição de oficio 

ao INTERMAT, anexando à documentação necessária, requisitando que 

este apresente a Carta de Anuência no prazo de 30 dias.

Com a resposta do INTERMAT, determino que seja novamente oficiado o 

Cartório para que cumpra o determinado em decisão de fls. 228.

Após, tudo devidamente cumprido e certificado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70108 Nr: 337-04.2012.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DOS SANTOS CAVALLARO, ROSEMARY 

STABILLE CAVALLARO, NEIFE DOS REIS CAVALLARO, JULIANA 

STEFFEN CAVALLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIO AMATO, ESPOLIO DE 

EMIDIO DIAS CARVALHO, COLONIZADORA PENAPOLENSE DE 

TERRAS-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayslan C. Moraes - 

OAB:MT/8377, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:MT 13.592, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT, Reinaldo Josetti de 

Oliveira - OAB:11145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Krikor Kaysserlian - 

OAB:26.797 OAB/SP, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, demonstrando a imperiosidade 

de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80744 Nr: 1624-26.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO VERNER HOFFMANN ME, ELIO VERNER 

HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de uma AÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, DE LEILÃO DE IMÓVEL, C/C TUTELA DE URGÊNCIA, 

pleiteado por ELIO VERNER HOFFMANN- ME e ELIO VERNER HOFFMANN 

em desfavor de BANCO BRADESCOS S/A, já qualificados nos autos em 

epígrafe.

Sustenta o autor que em 22/11/2013 pactuou um contrato de empréstimo 

com a requerida com parcelas de R$ 1.582,59 que seriam pagas em 48 

parcelas mensais, para a garantia fiduciária ofertou um imóvel que contém 

uma serraria montada e demais feitorias. (matrícula 1.616, CRI Feliz 

Natal/MT, lote 69).

Alega que deixou de efetuar o pagamento das parcelas, vindo a ficar 

inadimplente com a ré, e esta por sua vez procedeu à averbação para 

consolidação do imóvel e procedeu o leilão do imóvel sem comunicar o 

autor e tomar certas medidas imprescindíveis, deixando assim de cumprir 

com alguns requisitos em leis.

A parte autora requereu a tutela de urgência para averbação da presente 

demanda na matrícula do referido imóvel a fim de evitar nova alienação.

É o relatório. Fundamento e Decido.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchido os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da Justiça gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer momento, sendo inverídica a declaração de hipossuficiência ou 

se alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da presente 

demanda.

 Acerca do pedido de tutela de urgência, INDEFIRO a TUTELA DE 

URGÊNCIA, para a expedição de Ofício ao Cartório de Imóveis da Comarca 

de Feliz Natal/MT, a fim de registrar a existência desta demanda, pois, 

cabe a parte autora proceder o necessário para o registo.

 Em caso de relação de consumo, considerando a verossimilhança da 

alegação, declaro invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do CDC.

CITE-SE a parte requerida para, responder à demanda, sob pena de 

revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial.

 Conste no mandado de citação que o prazo para apresentação da 

contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 dias.

Outrossim, considerando a nova sistemática do vigente Código de 

Processo Civil, a fim de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribuindo para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como 

dos envolvidos, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11 de abril 

de 2018, às 15h30min.

 Intimem-se as partes para comparecerem a solenidade designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 106175 Nr: 816-39.2017.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 911 de 1163



TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIR BORGES DE CARVALHO, data de 

nascimento: 21/10/1955, brasileiro(a), natural de Dracena-SP. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação Divorcio Litigioso, proposta por 

Rita Henrique de Carvalho, já qualificada nos autos em face de Jair Borges 

de Carvalho, localizado em lugar incerto e não sabido, onde requer que 

seja desconstituído o matrimonio entre as partes, com expedição de ofício 

ao Cartório de Registro Civil, para que sejam feitas as averbações de 

estilo, inclusive à alteração do nome da demandante pra Rita Henrique.

Despacho/Decisão: Defiro o pedido de justiça gratuita, revogando-o a 

qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro 

da parte autora no curso da demanda.Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso, proposta por RITA HENRIQUE DE CARVALHO, em desfavor de 

JAIR BORGES DE CARVALHO.Considerando a inexistência de dados 

pessoais para proceder com a pesquisa do atual endereço do requerido e, 

tendo em visto informações por parte da requerente que o domicílio do 

requerido é em local ignorado, cite-se a parte reclamada por EDITAL para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Elaine dos 

Santos Martins, digitei.

Guarantã do Norte, 12 de junho de 2017

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39643 Nr: 1844-86.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurentino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Eletricas Matogrossense S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

o que for de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84487 Nr: 442-62.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Horteni Firme da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação proposta através do rito ordinário por meio da qual 

postula a parte autora a concessão de benefício previdenciário de 

Aposentadoria Por Invalidez.

Com efeito, observo que a parte-autora não logrou demonstrar o prévio e 

indispensável requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária, 

dado que o documento juntado às fls. 21, refere-se ao indeferimento de 

benefício diverso do pretendido na inicial.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 dias, juntar aos autos 

comprovante do indeferimento do pedido, na via administrativa, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36830 Nr: 2930-29.2009.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilso de Freitas e Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Finasa S/A 

em face de Ronilso de Freitas e Freitas, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

 Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a desistência da 

ação (fls. 80).

Assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora e 

por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80166 Nr: 1989-11.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Ribeiro dos Santos Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimaçao da parte autora que o processo encontra-se em cartório para 

cópia, pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85052 Nr: 1011-63.2013.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inanilda Francisco Soares Bau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL propostos por INANILDA 

FRANCISCO SOARES BAU em face da FAZENDA NACIONAL, ambos 

qualificados nos autos.

Às fls. 195 a embargante informa que realizou o parcelamento do débito, 

requerendo a extinção da execução.

É o relato do essencial.

Decido.

Tendo a embargante parcelado o débito executado na ação em apenso 

(código 80780), não há razões para se dar prosseguimento ao feito, ante 

a perda do objeto da ação.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84539 Nr: 494-58.2013.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADDM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA 

- OAB:13832/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, outorgando a 

APARECIDO DONIZETE DE MATOS a guarda definitiva da criança 

GABRIELY SANTOS DE MATOS, com os efeitos daí decorrentes, sem 

prejuízo de posterior revogação. Por consequência, exonero a parte 

autora do pagamento da pensão alimentícia devida à GABRIELY SANTOS 

DE MATOS. Exonero o autor, ainda, ao pagamento da pensão alimentícia 

devida à BRUNA SANTOS DE MATOS.Defiro, ainda, o direito de visitas à 

requerente, nos seguintes termos:[...]Por consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Proceda-se com a Lavratura do Termo de Guarda Definitiva.Custas e 

honorários advocatícios pela requerida, que, na forma do art. 85, § 2º, fixo 

em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa. Em atenção aos 

argumentos da requerida, de que tem como única fonte de renda o aluguel 

de um imóvel e que não possui condições de arcar com as custas 

processuais, defiro os benefícios da justiça gratuita, permanecendo 

suspensa a exigibilidade das custas e honorários.Com o trânsito em 

julgado, após as anotações e baixas necessárias, arquive-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83513 Nr: 2851-45.2012.811.0087

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY ALVES DA SILVA, E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIBIO PEREIRA MARTINS, DIRCE MORTARI 

MARTINS, NEREU NUNES DE CARVALHO, MARIA ODEIDES NUNES DE 

CARVALHO, DENILSON DE SOUZA ROSA, MARIA APARECIDA DA SILVA 

ROSA, JOAO BARBOSA DE MELO, ANTONIO FERREIRA DA SILVA, 

LAZARA DE CARVALHO SILVA, MARIA LUIZA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PARO LOPES 

- OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi intimada para 

recolher as custas processuais sob pena de cancelamento da 

distribuição, contudo, deixou transcorrer o prazo sem efetuar o 

pagamento, realizando pedido de reconsideração.

Desta feita, considerando que o pedido de gratuidade foi anteriormente 

apreciado pelo juízo, igualmente em sede de agravo de instrumento 

(0069834-25.2014.8.11.0000), sem que, contudo, nenhum argumento novo 

fosse juntado aos autos, julgo prejudicado o pedido formulado.

Logo, considerando que a parte requerente não promoveu ato que lhe 

competia, a extinção deste processo é medida que se impõe, senão 

vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 321, do CPC:

“Art. 321 – parágrafo único: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”.”

Ante o exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321 c/c art. 290, ambos do CPC e por 

consequência julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.

Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28851 Nr: 326-66.2007.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilma Fernandes de Oliveira Machado, Naldemi 

Machado da Silva, IRON FERNANDES DE OLIVEIRA, Walma Fernandes de 

Oliveira Silva, ESPOLIO Braz Fernandes de Oliveira (de Cujus), Laurinda 

da Silva Oliveira, Jose Oliveira de Almeida, Edimar da Silva Oliveira, Erica 

Ancelmo de Oliveira Almeida, Erida Ancelmo de Oliveira Almeida, Argemira 

Pedroso Zamar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Idalina Fernandes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT, Eder José Azevedo - OAB:OAB/MT 9.982-B, Ralff 

Hoffmann - OAB:13128/MT, SHIRLEY FATIMA ZAMAR - OAB:OAB/MT 

4.310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a inventariante Argemira Pedrosa Zamar para que se manifeste 

acerca da decisão de fls. 563/564.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88818 Nr: 1776-97.2014.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eutânia Vieira Lima, Ronaldo de Souza Cruz, 

Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:OAB-MT 3.596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE com pedido de liminar 

proposta por JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA em face de EUTÂNIA 

VIEIRA LIMA, RONALDO DE SOUZA CRUZ E OUTROS.

Às fls. 28/30 determinou-se a realização de auto de constatação. Para 

tanto, intimou-se a parte autora para depósito da diligência do Oficial de 

Justiça.

A intimação destinada ao advogado do autor ocorreu em 11.12.2014, 

sendo que, além de não ter sido realizado o depósito requerido, daquela 

data em diante o processo permaneceu paralisado sem qualquer 

manifestação da parte autora.

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – “por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas pelo requerente.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84336 Nr: 296-21.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilma Fernandes de Oliveira Machado, Naldemi 

Machado da Silva, IRON FERNANDES DE OLIVEIRA, Walma Fernandes de 

Oliveira Silva, ESPOLIO Braz Fernandes de Oliveira (de Cujus), Laurinda 

da Silva Oliveira, Argemira Pedroso Zamar, EDIMAR DA SILVA OLIVEIRA, 

ERICA ANCELMO DE OLIVEIRA ALMEIDA, ERIDA ALCELMO DE OLIVEIRA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:AOB/MT 14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Cuida-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM 

C/C PEDIDO DE HERANÇA movida por ROSANA RODRIGUES LOPES em 

face de WILMA FERNANDES DE OLIVEIRA MACHADO, e outros.

 Aduz a autora na exordial que nasceu em 26/12/1966, em Três 

Lagoas/MS, vindo sua genitora a falecer no momento do parto. Alega que 

não conheceu seu genitor, e que após várias tentativas veio saber que 

seu suposto pai tratava-se do Sr. José Oliveira de Almeida, pugnado pela 

realização do exame de DNA com afã de ver reconhecida a paternidade, 

bem como de ter reservado seus direitos hereditários.
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 Em contestação, fls. 43/45, os requeridos alegam estarem à disposição 

para a coleta do material genético, bem como pugnam pela concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça ante a impossibilidade financeira em 

arcar com os custos do exame de DNA.

 É o relato do necessário.

 Passo a sanear o feito.

 Em que pese à disposição das partes na elaboração do exame de DNA, 

faz-se imperioso destacar que quando o suposto pai é falecido, o exame 

de paternidade é realizado analisando o DNA dos parentes biológicos de 

primeiro grau deste. Os dados genéticos dos parentes são utilizados para 

reconstruir seu perfil genético. Estes dados, em seguida, são comparados 

com o DNA da suposta filha e o da mãe da suposta filha, como é o caso 

dos autos.

Assim, considerando que a mãe da requerente é falecida, torna-se 

impossível a realização do exame de DNA, inobstante recomendável a sua 

realização para o reconhecimento de paternidade, sua ausência não 

impossibilita o julgamento com base nos indícios e presunções, logo, 

entendo que deve no caso ser dispensada a prova técnica.

Desse modo, determino que as partes, no prazo comum de 10 dias, 

indiquem provas que pretendam produzir, justificando a sua 

finalidade/utilidade.

Findo o prazo, vindo ou não pedido das partes, venham-me conclusos 

para deliberar sobre os pedidos de prova e designar instrução ou 

proceder ao julgamento da lide conforme o estado do processo.

Cumpra-se com a máxima urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42227 Nr: 1607-18.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO LIONS DA VISÃO, DIVINO CEZAR 

DOS SANTOS, PAULO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Henrique Alves - 

OAB:11064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton da Costa Motta - 

OAB:OAB/MT 14.870, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Whady 

Lacerda - OAB:OAB/MT 11.537

 Da inépcia da inicial. No tocante à preliminar de inépcia da inicial, não se 

vislumbra irregularidade capaz de tornar a exordial inapta, uma vez que o 

pedido decorre logicamente dos fatos narrados, estando, ainda, 

acompanhada dos documentos hábeis à propositura da ação. Destarte, 

desacolho dita preliminar. Da assistência judiciária. Assim, intime-se o 

requerido INSTITUTO LIONS DA VISÃO para que comprove, através de 

balanço ou outro documento contábil, de que não possui condições de 

efetuar o pagamento das custas e honorários, a não ser em detrimento de 

seus objetivos sociais. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

Deste modo, rejeito a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do 

requerido INSTITUTO LIONS DA VISÃO, uma vez que tal argumentação 

confunde-se com o mérito. Quanto às demais arguições de preliminares, 

tenho que tais argumentos devem ser analisados conjuntamente com 

mérito da demanda, razão pela qual deixo de apreciá-los neste momento. 

Assim, intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, quanto às provas que pretendem produzir. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84631 Nr: 594-13.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda da Silva Andrade, Cicero Bezerra da Silva, Milton 

Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Santana Dias, Nacional Gás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11.134-OAB/MT

 O requerido Nacional Gás, apesar de devidamente citado, não contestou 

a ação, consoante certidão inclusa às fl. 80.

Destarte, DECRETO A REVELIA do requerido Nacional Gás.

Outrossim, designe-se audiência de conciliação para o dia 15 de março de 

2018 às 09h00min.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80256 Nr: 2082-71.2011.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nirio Jose Knopf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi intimada para 

recolher as custas processuais complementares sob pena de 

cancelamento da distribuição, contudo, deixou transcorrer o prazo sem 

efetuar o pagamento.

Logo, considerando que a parte requerente não promoveu ato que lhe 

competia, a extinção do processo é medida que se impõe, senão vejamos 

o que dispõe o parágrafo único do artigo 321, do CPC:

“Art. 321 – parágrafo único: Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”.

Assim, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, nos termos do art. 321 c/c art. 290, ambos do CPC e por 

consequência julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.

Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28205 Nr: 2413-29.2006.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPERTEC- Impermeabilizações e Construções Ltda, 

Macario Haeffner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT, 

José Humberto Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Rafhael Varani da 

Silva - OAB:OAB/MT 3.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Gonçalves Martins 

Filho - OAB:OAB/SP 31.644, Procuradoria do Município de Guarantã 

do Norte/MT - OAB:

 Trata-se AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL ajuizada pela IMPERTEC - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUARANTÃ DO NORTE, objetivando o recebimento de valores e a 

rescisão do contrato nº 059/2002.

Às fls. 146/147 a parte requerida informou o pagamento dos valores 

cobrados na demanda e requereu a extinção do feito com fulcro no artigo 

487, III, “a”, do CPC.

Instada a manifestar-se quanto ao valor pago e para dar prosseguimento 

ao feito, a parte autora não se manifestou nos autos.

Diante do exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do 

pedido e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no 

art. 487, III, “a”, do CPC.

Sem condenação em custas. Honorários advocatícios pela parte 

requerida, com fulcro no art. 90 do CPC, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sob o valor atualizado da causa.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90742 Nr: 2844-82.2014.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Luiz Chichelero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:a) 

CONCEDER aposentadoria por invalidez NB 6030246651 ao segurado 

SERGIO LUIZ CHICHELERO (CPF 627.926.019-49), nos moldes do art. nos 

moldes do art. 42 da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB - 

em 07/03/2014 (data do requerimento administrativo), com RMI e RMA a 

serem calculados pelo INSS.b) condenar o INSS a pagar à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação). Na atualização do valor devido, deve-se aplicar 

exclusivamente o critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 

11.960/2009;Concedo o benefício de gratuidade judiciária.Autarquia isenta 

de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Fixo os honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na 

forma do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC.Apresentado recurso, após 

verificados os pressupostos de admissibilidade, intime-se a parte contrária 

para apresentar resposta no prazo legal.Decorrido o prazo, com ou sem 

recurso, remetam-se os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

para reexame necessário.Transitada em julgado esta decisão, requisite a 

Secretaria o seu cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com 

fundamento no art. 497 do NCPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista 

no art. 77, inciso IV e inciso VI, §2º, do NCPC, que desde já arbitro em R$ 

800,00, a ser destinada ao FUNAJURIS.Recomenda-se, visando à 

celeridade na expedição da requisição de pagamento, que o procurador 

da parte-autora junte o contrato de honorários advocatícios em até 05 

(cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, se ainda não 

constar dos autos, e se for do seu interesse o destaque diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80472 Nr: 2299-17.2011.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelita de Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cabos de Madeiras Sombrio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o petitório de fls. 81, tendo em vista a súmula 414 do STJ, que 

proíbe a citação por edital, antes de frustradas as demais modalidades.

“SÚMULA N. 414-STJ - A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.”

Assim, entendo não ser possível o deferimento da citação via editalícia, 

uma vez que esta somente tem cabimento quando houver a informação 

nos autos que o executado encontra-se em local incerto e não sabido.

Ademais, diante da certidão de fls. 76 e as inúmeras tentativas ineficazes 

de citação via AR, constata-se que o endereço informado pela parte 

autora encontra-se incompleto.

 Deste modo, proceda-se com a intimação da parte autora, para 

apresentar endereço completo da parte requerida, informando o número 

do bloco do edifício, conforme certificado pelo Sr. Meirinho.

Após, cite-se pessoalmente o executado por Oficial de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82888 Nr: 2221-86.2012.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Martins da Silva, MUNICIPIO DE 

NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 O Município de Novo Mundo arguiu a nulidade da citação de fl. 96, visto 

que esta fora recebida por quem não possui poderes para representar o 

Município, conforme dispõe o art. 75, III, do Código de Processo Civil. Cabe 

ressaltar que a municipalidade por meio de petição alegou a nulidade da 

citação, diante do recebimento do documento por funcionário, ao invés do 

Prefeito ou quem lhe represente. Entretanto, o artigo 239 §1º do Código de 

Processo Civil, aduz que o comparecimento espontâneo do réu supre a 

nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação, razão pela qual rejeito a alegação de nulidade, e 

determino o regular prosseguimento do feito. Ainda, no que concerne ao 

comparecimento espontâneo do Município de Novo Mundo/MT, fls. 97/99, 

faz-se mister esclarecer que o ente público tem atuação regida pela 

consecução do interesse público, seja nos atos administrativos, seja na 

necessidade de intervenção nas ações judiciais, com a prática de atos 

processuais na defesa do ato administrativo legítimo, seja como parte no 

polo ativo, seja no polo passivo da relação processual, razão pela qual 

recebo a manifestação da municipalidade como contestação. De igual 

modo, constatado o mero erro material do requerido quanto à 

nomenclatura de sua peça defensiva, uma vez que citado primeiramente 

para apresentar defesa prévia quedou-se inerte e sendo posteriormente 

recebida a inicial, conheço da petição de fls. 74/79 como contestação. Em 

atenção à manifestação de fls. 102/103 e considerando que a decisão de 

fls. 82/84 recebeu a petição inicial de forma dúplice, uma vez que esta 

havia sido determinada às fls. 63/69, revogo-a. Ato contínuo, defiro a 

produção de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de maio de 2018 às 13h30min, devendo as partes 

diligenciarem meios para as testemunhas comparecerem, 

independentemente de intimação. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84172 Nr: 146-40.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Humberto Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Posto isto, deixo de receber a ação de improbidade administrativa movida 

pelo Ministério Público Estadual em face de José Humberto Macedo com 

fundamento no §8º do artigo 17 da Lei 8.429/92 e julgo-a IMPROCEDENTE, 

de plano, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

determinando o arquivamento da ação, após seu trânsito em 

julgado.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111939 Nr: 3997-48.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Lima Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Designo audiência em continuação para o dia 14.03.2018, às 18h, ocasião 

em que será ouvida a testemunha Geslaine Marques e interrogado o 

acusado.

Não tendo, ainda, encerrado a instrução processual e não tendo o réu 

apresentado sua versão final em juízo, dado que a defesa obstaculizou a 

coleta de seu interrogatório, o qual, por se tratar de meio de defesa, bem 

poderia corroborar a tese defensiva e culminar na concessão da liberdade 

provisória, não tendo havido alteração no quadro probatório, mantenho a 

prisão preventiva remetendo-me aos fundamentos declinados quando de 

sua decretação.

Indefiro o pedido de apresentação do prontuário médico da vítima 
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porquanto dispensável ao esclarecimento do fato apontado contra o 

acusado, máxime diante da inserção, no bojo dos autos, de exame de 

corpo de delito oficial.

Intime-se a testemunha Geslaine e requisite-se condução do réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109146 Nr: 2433-34.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Jesus Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À SECRETARIA:1.CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante 

legal, no endereço constante na exordial para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do 

NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do mandado 

de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo autor (art. 344, NCPC).2.INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, implemente o benefício auxílio doença NB 617.980.441-2 de 

titularidade de FRANCISCA DE JESUS FERREIRA sob pena de multa que 

desde já fixo em R$ 1.000,00 (um mil Reais).3.Com a juntada da 

contestação intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no mesmo 

ato, dos quesitos apresentados.4.Intime-se a parte requerente para que 

compareça na data de 19.04.2018. às IlhOOmin. no consultório do Perito 

Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro. localizado na Avenida das Candeias. 

n° 560, Cidade Nova. Clínica Guaranlã, para realização de exame 

pericial.5.Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se ofício, nos moldes do 

anexo I da Resolução n° 541/2007 - CJF, ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de nomeação do perito, 

com solicitação de pagamento, informando o nome da Comarca e todos os 

dados necessários à efetivação do depósito, discriminando-se o tipo de 

perícia realizada (Res. 541/2007-CJF, art. 4°).6.Com o resultado da perícia, 

vistas, sucessivamente, ao autor e a ré.Quesitos do Cientifique-se que o 

não comparecimento da parte autora ao exame pericial acarretará a 

e x t i n ç ã o  d o  p r o c e s s o  p o r  a b a n d o n o . E x p e ç a - " s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83379 Nr: 2714-63.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA FOLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE 

PROPRIEDADE DE IMÓVEL URBANO C/C PEDIDO DE LIMINAR movida por 

Claudia Foletto em face da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT

Com a inicial juntou documentos, fls. 27/62.

O requerido contestou às fls. 98/107.

Impugnada à contestação às fls. 109/113.

A requerente manifestou pelo julgamento antecipado da lide, fl. 121 e às 

fls. 122/123, o requerido pugna pela produção de provas testemunhais, 

pericial e documental.

 É o relato do necessário.

 Passo a sanear o feito.

 Quanto às arguições de preliminares, tenho que tais argumentos devem 

ser analisados conjuntamente com mérito da demanda, razão pela qual 

deixo de apreciá-los neste momento.

Considerando as manifestações das partes, DEFIRO em partes o petitório 

de fls. 122/123 quanto à produção de prova testemunhal e prova 

documental.

Desta feita, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do 

Norte e de Peixoto de Azevedo, para que, havendo registro de matrículas 

de imóveis sitos à Avenida Magnólia, Lote 10, Quadra 64, nesta urbe, 

forneçam cópia do apontamento, bem como designe-se audiência de 

instrução para o dia 04 de abril de 2018 às 13h30min, devendo as partes 

diligenciarem meios para as testemunhas comparecerem, 

independentemente de intimação.

 Ainda, INDEFIRO a realização de perícia técnica, nos termos do artigo 472 

do Código de Processo Civil, tendo em vista que as partes apresentaram, 

sobre as questões de fato, documentos que considero suficientes.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85752 Nr: 1705-32.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Xavier Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inanilda Francisco Soares Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio José dos Santos - 

OAB:OAB/TO 3375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Cuida-se de pedido de produção de provas encartado à fl. 330, defiro-o 

quanto ao pedido de produção de prova testemunhal e designo audiência 

de instrução para o dia 16 de maio de 2018 às 15h30min e quanto à 

produção de prova pericial faz-se mister esclarecer que o documento 

particular, com reconhecimento por semelhança, embora não aposta a 

assinatura na presença do tabelião, gera presunção relativa, juris tantum, 

de autenticidade, enquanto não for elidida por eventual prova inequívoca 

em sentido contrário, consoante disposição ampliativa do inciso I do artigo 

411 do Código de Processo Civil.

Deste modo, indefiro o pedido de realização de perícia grafotécnica para 

auferir a autenticidade das assinaturas, fl. 30/30v, dispensável em razão 

do reconhecimento de firma das referidas assinaturas em 05 de outubro 

de 1993 e a ausência de prova robusta apta à contradizê-la.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30354 Nr: 1834-47.2007.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Jesus Ferreira Tschope

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vladis Felsky dos Anjos, Hospital Jardim Vitória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:240996, Fabio Renato Mazzo Reis. - OAB:9.761-A, 

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Comar da Silva - 

OAB:7.650-B -OAB/MT, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - 

OAB/MT, Pedro Ovelar - OAB:6.270 - OAB/MT

 Considerando que as partes indicam divergências constantes no laudo 

pericial carreado às fls. 459/488, intime-se o Sr. Perito para que as 

esclareça, conforme dispõe o inciso I do §2º do artigo 477 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-o cópia das 

manifestações das partes, fls. 490/500.

 Juntado os esclarecimentos, abra-se vistas às partes.

 Ato contínuo, tendo em vista que há pedido de produção de prova 

testemunhal nos autos, defiro o petitório e designo audiência de instrução 

para o dia 16 de maio de 2018 às 13h30min, devendo as partes e suas 

respectivas testemunhas comparecerem independentemente de intimação.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21038 Nr: 1906-39.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JADIR DE MOURA GENEROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidio Tadeu Wionczek, Alfredo Pasini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, Luciano Teixeira Barbosa Pinto - 

OAB:OAB/PR 35.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 
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OAB:5949-B/MT

 Considerando que o requerido foi devidamente intimado para efetuar o 

pagamento da dívida e manteve-se inerte, acrescenta-se ao valor da 

dívida multa de 10% e honorários advocatícios de 10%.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens indicados pelo 

autor às fls. 217/219, seguindo-se os atos de expropriação.

Com a realização da penhora e avaliação, intimem-se as partes para 

requererem o que de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110462 Nr: 3169-52.2017.811.0087

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Caiuri Ltda, Clayton da Costa Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Mestre 

Medeiros - OAB:MT/15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a substituição do administrador judicial Clayton da Costa Mota pela 

pessoa jurídica CM Administração Judicial c' Perícias Ltda., CNPJ 

28.811.491/0001-70, mantendo como profissional responsável seu sócio 

administrador, Clayton da Costa Mota.

Autorizo a transferência dos valores dos honorários do administrador 

judicial depositados em juízo para a conta informada às fls. 604/605.

No mais, autorizo que os próximos pagamentos sejam depositados pela 

recuperanda diretamente ao administrador judicial, mediante depósito na 

conta informada às fls. 604/605. '

Prestadas as informações solicitadas pelo E. TJMT (ofício 16/2018/GAB), 

publique-se a lista de credores (fls. 598/599) e cumpra-se as providências 

derradeiras.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111722 Nr: 3867-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Bassan Junior, ELIMAR DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Matheus de França 

Guerra - OAB:AOB/MT 1.082, Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:OAB-MT 3.596-A

 Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação do acusado, sendo apresentada resposta através 

da Defensoria Pública, cumprindo o disposto do art. 396-A do CPP.

 Preceitua o art. 397 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 

11.719/2008, que “após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente”.

Assim, analisando detidamente os autos, entende-se que não se 

apresenta qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não 

vislumbrar a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da 

culpabilidade do agente, bem como qualquer causa de extinção da 

punibilidade do agente.

Ademais, verifico que o inquérito policial apresenta a existência de 

materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Logo, diante dos fundamentos expostos deve-se dar prosseguimento na 

instrução do feito.

Designo audiência de instrução para a data de 15.03.2018, às 14h40min.

CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA deste Juízo se atendidos os comandos da 

decisão em que recebida e denúncia (juntadas, requisições e 

comunicações).

Intimem-se os acusados, os Defensores constituídos, o Ministério Público, 

bem como as testemunhas arroladas.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84305 Nr: 266-83.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR BATISTA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29124 Nr: 589-98.2007.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) MARIA LUCILIA GOMES e 

Luciano Boabaid Bertazzo, para dar andamento no feito no prazo de 

5(cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC. 

Bem como, efetuar o pagamento da diligência complementar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100267 Nr: 1574-52.2016.811.0087

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Bryk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL SERVICOS DE TERRAPLANAGEN 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Luciano Moraes - OAB:19959/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Luciano Moraese 

ALEXSANDRO MANHAGUANHA, para dar andamento no feito no prazo de 

5(cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42227 Nr: 1607-18.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO LIONS DA VISÃO, DIVINO CEZAR 

DOS SANTOS, PAULO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Henrique Alves - 

OAB:11064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton da Costa Motta - 

OAB:OAB/MT 14.870, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Whady 

Lacerda - OAB:OAB/MT 11.537

 Assim, intime-se o requerido INSTITUTO LIONS DA VISÃO para que 

comprove, através de balanço ou outro documento contábil, de que não 

possui condições de efetuar o pagamento das custas e honorários, a não 

ser em detrimento de seus objetivos sociais.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110940 Nr: 3427-62.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdA, CHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Henrique Alves - 

OAB:11064, Lucas Felipe do Nascimento Moura - OAB:22107/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrente (réu) a 

apresentar asrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84772 Nr: 737-02.2013.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Scandelari 

Milczewski - OAB:14.793-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o bloqueio do bem no sistema RENAJUD.

Após, vistas ao autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83528 Nr: 2866-14.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comfrilat Indústria e Comércio de Laticínios 

Ltda, Ana Elisa Serafin Ponce, Rafaela Cristina Domingos Ponce

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

15.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta por COMFRILAT IND. 

COM. LATICÍNIOS LTDA em desfavor de ANA ELISA SERAFIM PONCE e 

RAFAELA CRISTINA DOMINGOS PONCE.

Compulsando os autos (fls. 118), verifica-se que a parte autora 

devidamente intimada para dar prosseguimento no feito, não o fez, 

postulando dilação de prazo para retirada/distribuição da carta precatória 

com finalidade de citação da parte requerida.

Em que pese as alegações do requerente, entende-se que o pedido deve 

ser indeferido, dado que o autor deveria ser diligente no sentido de 

cumprir/atender às intimações processuais, dando imediato 

prosseguimento ao feito.

Assim, competindo ao juiz zelar pela celeridade processual e tratando-se 

de processo Meta 2 que se arrasta por mais de 5 anos, indefiro o petitório 

de fls. 117/117v e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas ao requerente.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42254 Nr: 1634-98.2011.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO FINASA 

BMC S.A em desfavor de NILSON ALEXANDRE SILVA.

Em que pese as alegações do requerente, entende-se que compete ao 

próprio interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço do requerido.

Insta considerar ainda, que os dados da parte requerida são insuficientes 

para proceder com a busca online.

Assim, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço.

No mais, considerando que os autos foram ajuizados há mais de 6 (seis) 

anos, não tendo a parte autora logrado êxito em informar o endereço do 

requerido para citação e, não podendo o feito ficar eternamente em 

tramitação, julgo extinto os autos, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas ao requerente.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30460 Nr: 1920-18.2007.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobras Distribuidora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telier Montagner & Costa Ltda - ME (Auto 

Posto Cidade), Fabiani Telier Montagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: alline Billerbeck Fontoura - 

OAB:OAB/MS 11.083, Nelson da Costa Araujo Filho - OAB:OAB/MS 

3.512, Osmar da Silva Monteiro Junior - OAB:7670/MT, Rogério 

Nunes Guimarães - OAB:6569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, Euclides Ribeiro S. Junior - 

OAB:OAB/MT 5222

 Em que pese a diversidade de argumentos acerca da homologação ou 

não do plano de recuperação judicial da demandada em relação ao crédito 

da parte autora, o que vai ser objeto de decisão no processo próprio, 

entendo por bem facultar à parte embargante a apresentação de 

documentação hábil a comprovar o adimplemento do débito, seja nos 

moldes em que proposto no PRJ, seja por outro meio legítimo.

Assim, determino a intimação da embargante para apresentar, no prazo de 

5 (cinco) dias, comprovante de adimplemento da dívida perseguida na 

presente ação.

Após, dê-se vistas à parte autora para manifestação e voltem-me 

imediatamente conclusos para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93759 Nr: 1582-63.2015.811.0087

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Ricardo Schnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Clemente Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEFFERSON 

CAVALCANTI PAIXÃO, para devolução dos autos nº 

1582-63.2015.811.0087, Protocolo 93759, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91756 Nr: 536-39.2015.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREAN LEANDRO QUARESMA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-grossense – Sicredi Norte - MT em 

face de Andrean Leandro Quaresma Prado, devidamente qualificados na 

inicial.

Conforme se depreende dos autos (fls. 38) a exequente informa o 
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pagamento do débito pelo devedor e assim requer a extinção do processo.

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Custas pela parte exequente.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112280 Nr: 4194-03.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do Norte - MT, 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, 1° Vara Federal da Subseção Judiciária 

de Sinop - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdilei da Silva Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Luiz Ducatti - 

OAB:15323

 Designo a audiência de inquirição da testemunha DINAH DA SILVA 

GOMES para a data de 11 de abril de 2018, às 14h00min.

Cientifique-se o Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107158 Nr: 1415-75.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito a ordem e revogo a decisão de fls. 45.Cediço que o 

benefício de prestação continuada, ao tempo em que se revela direito 

constitucional assegurado à pessoa idosa ou portadora de deficiência, 

nos termos do que dispõe o art. 203, V, da CF/88, exige, para seu 

deferimento, o cumprimento dos requisitos previstos na lei. Assim, nos 

termos do art. 20 da Lei 8.747/93, tem direito ao benefício assistencial 

consistente em um salário mínimo mensal o idoso com mais de 65 anos de 

idade e a pessoa portadora de deficiência, desde que, em ambos os 

casos, haja comprovação da insuficiência de recursos financeiros para 

sua adequada mantença. In verbis: Nesta toada, a adequada apreciação 

do pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela está a exigir a 

apresentação de documentos comprobatórios dos requisitos legais 

exigidos à concessão do benefício. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para que apresente os seguintes documentos:•Comprovante de 

renda/recebimento de bolsa família.•Fatura de água da unidade 

habitacional onde reside.•Comprovação de aquisição de eventuais 

medicamentos não fornecidos pela rede pública de saúde.•Comprovação 

de outros gastos que se façam necessários em razão da condição de 

saúdConfiro o prazo de 5 (cinco) dias.Esgotado o prazo, com ou sem 

apresentação de documentos, voltem imediatamente conclusos para 

apreciação do pedido de antecipação de tutela.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88492 Nr: 1595-96.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA AMARAL DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de demanda objetivando a concessão de AUXÍLIO DOENÇA C.C 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta em face do 

INSS.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar, no entanto encontra-se atualmente incapacitado e 

insuscetível para o exercício de qualquer atividade laborativa.

Juntou documentos.

Em contestação o INSS pugna pela improcedência dos pedidos.

Perícia médica agendada para a data de 16.05.2017, às 11h00min.

Autora devidamente intimada através de seu advogado, para comparecer 

no local e horário, designados para a realização da perícia médica, não o 

fez.

Relatei o essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO

Compulsando os autos, verifico que a parte-autora devidamente intimada 

para realização da perícia médica, não compareceu.

Considerando o fato de que a requerente não comprovou os fatos 

constitutivos do seu direito, em razão da ausência injustificada na perícia 

médica agendada, não sendo possível afirmar a incapacidade laborativa 

narrada na inicial e, sendo ônus da parte autora produzir a prova 

obrigatória do seu direito, o indeferimento do pedido inicial é medida que se 

impõe.

Sendo assim, ante a ausência de prova imprescindível em casos dessa 

natureza (perícia médica), JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

exordial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Isento do pagamento das custas e honorários processuais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87369 Nr: 703-90.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHGVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS e DECRETO O 

DIVÓRCIO de RAIMUNDO NONATO DA SILVA e MARIA HELENA GOMES 

VIEIRA DA SILVA. Por consequência, declaro cessados os direitos e 

deveres decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.Arbitro a quantia 

equivalente a 16,60% do salário mínimo, valor atual equivalente a R$ 

156,87 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), a ser 

pago a título de pensão alimentícia pelo requerente à filha Raíres Vieira da 

Silva, até o dia 10 (dez) de cada mês, e julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.Deixo de 

determinar a alteração no nome da requerida, por ausência de 

requerimento por parte desta.Custas e honorários advocatícios pela 

requerida, que, na forma do art. 85, § 2º, fixo em 10% (dez por cento) sob 

o valor atualizado da causa.Com o trânsito em julgado, oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil para as averbações necessárias.Após, com as 

baixas e anotações necessárias, arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37124 Nr: 3206-60.2009.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Antonio de Oliveira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gesiel Rodrigues, Valdeni Jose de Oliveira 

Celestino, Natalia Ribeiro Celestino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Aparecido Rezende 

Bechelli - OAB:MT/3.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Hartmann - 

OAB:OAB/MT 10.313-B

 Intime-se pessoalmente a parte autora acerca da certidão de fl. 115, bem 

como para requerer o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 95505 Nr: 2623-65.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Macedo Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.H. Transportes Ltda, Olga dos Santos Hess

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airoza Lá-Wergita Bastos - 

OAB:OAB/MT 3.569-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO apresentados por LÁZARO 

MACEDO FONSECA em face de T.H. TRANSPORTES LTDA, representados 

por sua sócia OLGA DOS SANTOS HESS.

 Alega o embargante ser proprietário do veículo objeto da ação cautelar de 

busca e apreensão, cód.86960. Ventila haver uma restrição judicial no 

cadastro veicular do DENTRAN/MT do veículo marca FORD RANGER XL, 

ano/modelo 2010/2011, cor branca, placa MJH8349, chassi nº 

8AFER11POBJ353387, RENAVAN 273344137, de propriedade do 

embargante e pugna pelo desbloqueio do veículo.

Com a inicial juntou documentos, 14/26.

O embargado contestou às fls. 37/54.

Apresentada a impugnação às fls. 60/65.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Cuida-se de embargos de terceiro manejados em razão da decisão de fl. 

43, a qual determinou a constrição do bem de propriedade do Sr. Lázaro 

Macedo Fonseca.

 Em razão dos autos da Ação Cautelar de Busca e Apreensão em apenso, 

Cód. 86960, terem sido julgados extintos, determinando ainda a baixa da 

restrição judicial, o objeto da presente demanda resta prejudicado.

 Posto isto, julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a 

carência superveniente da ação.

Sem condenação em custas processuais.

Após as anotações e baixas necessárias, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90923 Nr: 2992-93.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Basilio Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito, verifica-se que não há na decisão atacada qualquer 

contradição, obscuridade ou omissão, razão pela qual julgo improcedentes 

os embargos.

Não obstante, constato, de fato, a existência de equívoco quando da 

prolação da decisão de fls. 52/53, que declinou, de ofício, a competência 

para a Comarca de Sinop/MT, pelo fato de o requerido estar supostamente 

residindo naquele local.

Diante disso, e em observância ao art. 43 do CPC, revogo a decisão de fls. 

52/53.

Cite-se o requerido no endereço informado às fls. 50, através de carta 

precatória.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86960 Nr: 367-86.2014.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Sichoski - OAB:18.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Determino 

a baixa da constrição de fl. 44.Custas e honorários pela 

demandante.Intimem-se, e, decorrido o prazo sem recurso, arquive-se 

com as baixas necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95029 Nr: 2309-22.2015.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCPC, JPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A, Romildo Alves Matos - OAB:18173/0 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de requerimento de CONVERSÃO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL, proposta por JOÃO CARLOS 

PEREIRA COSTA e JILNEUSA PEREIRA COSTA, ambos qualificados nos 

autos.

O requerimento foi distribuído em apartado, ao invés de ter sido juntado na 

ação de código 88067. Todavia, tal fato não traz prejuízo às partes.

Às fls. 13/14 determinou-se a emenda à inicial, para que os autores 

atribuam à causa o valor correto e efetuem o pagamento das custas 

processuais.

Intimados, os autores corrigiram o valor da causa e solicitaram os 

benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Defiro os benefícios da justiça gratuita e recebo a emenda à inicial de fls. 

21/23.

Cuida-se de requerimento de CONVERSÃO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL, proposta por JOÃO CARLOS 

PEREIRA COSTA e JILNEUSA PEREIRA COSTA, ambos qualificados nos 

autos.

Verifica-se que o pedido em questão tem seu fundamento jurídico previsto 

no artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 226 [...]

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

Outrossim, com o advento da emenda constitucional de nº 66/2010, não é 

mais necessário se comprovar o lapso temporal de dois anos de 

separação de fato para que haja a dissolução do casamento pelo divórcio.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio direto consensual requerido por JOÃO 

CARLOS PEREIRA COSTA e JILNEUSA PEREIRA COSTA.

Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, JILNEUSA 

PEREIRA DOS SANTOS.

Oficie-se ao Cartório para as averbações necessárias.

Sem condenação em custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38185 Nr: 383-79.2010.811.0087

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Antonio Pavan, Gladis Eulália Pavan Gessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SINÉZIO COGHI, MARIA NEUZA LESSI 

COGHI, ADEMIR MARQUES VENTURA, NEUSA GARCIA VENTURA, Antonio 

Fernandes da Silva, Sirlene de Jesus Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Demarcatória c/c Reintegração de Posse, em que as 

partes requerem a nomeação de perito para verificar a divisa das 

propriedades em litígio.

Às fls. 193/194 o Sr. Alberto Barreto de Paula Avelino foi nomeado como 

perito judicial, todavia quedou-se inerte. Em contato telefônico com a 
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assessoria, justificou a inércia e aceitou o encargo.

Assim, intime-se o perito nomeado no endereço sito à Rua dos Bacoparis 

nº 85, Setor Industrial, nesta urbe, para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhando-o cópia dos autos.

Apresentada, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da 

proposta de honorários, no prazo comum de 5 (cinco) dias e em sendo 

aceita, determino o depósito em juízo do valor correspondente a 50% do 

valor da perícia, para cada parte, conforme determina o artigo 95 do 

Código de Processo Civil.

 Após, façam-me os autos conclusos.

 Expeça-se ofício para o Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do 

Norte para obtenção de cópia da matrícula de nº 1754.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88067 Nr: 1265-02.2014.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Iori - OAB:MT/7.865, PAULA 

FERREIRA QUEIROZ - OAB:9337/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Alves Matos - 

OAB:18173/0 -MT

 Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO proposta por JILNEUSA PEREIRA COSTA 

em desfavor de JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA, ambos qualificados 

nos autos.

Considerando que as partes ajuizaram em apartado requerimento de 

CONVERSÃO DO DIVÓRCIO LITIGIOSO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL 

(código 95029), verifica-se a ocorrência da perda do objeto da ação.

Assim, constatando-se a falta de interesse processual, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83575 Nr: 2915-55.2012.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON GARCIA DA SILVA - 

OAB:14593/MT, Adolfo Wagner Areco Gonzales - OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e DECRETO O DIVÓRCIO 

de JOSÉ DO CARMO DE OLIVEIRA e CONCEIÇÃO MARCIANA DE 

OLIVEIRA. Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres 

decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve, e julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

CPC.Custas e honorários advocatícios pela requerida, que, na forma do 

art. 85, § 2º, fixo em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da 

causa.Com o trânsito em julgado, oficie-se o Cartório de Registro Civil para 

as averbações necessárias.Retifique-se o nome da requerida na 

autuação dos autos, para fazer constar como “Conceição Marciana de 

Oliveira”.Após, com as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32334 Nr: 1241-81.2008.811.0087

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.887-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 BANCO FINASA S/A ingressou com ação de busca e apreensão em face 

de REGINALDO MESSIAS DE SOUZA, nos termos do Decreto-Lei nº. 

911/69, com redação conferida pela Lei nº. 10.931/04.

Liminar deferindo a busca e apreensão às folhas 26.

Devedor e bem não localizados para citação e apreensão.

Demanda convertida em Ação de Depósito às fls. 37/38.

Parte autora requereu a desistência da ação.

Fundamento e decido.

Em vista do pedido de desistência da parte autora (registra-se que o 

Banco Finasa S/A foi incorporado ao Banco Bradesco), manifestada às 

folhas 79, e não tendo sido sequer citada a parte demandada, sem 

maiores justificativas, cabe, de plano, seu acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, forte no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e extingo o feito sem 

resolução do mérito.

Na forma do art. 90 do Código de Processo Civil, condeno o autor nas 

custas processuais.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de 

citação.

Com o transito em julgado e recolhidas as custas finais, determino seja o 

feito arquivado com as devidas baixas.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32702 Nr: 1613-30.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Gonçalves de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

improcedentes os pedidos da parte autora e extingo o feito com resolução 

de mérito. Custas e honorários pela autora. Fixo os honorários 

sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade 

suspensa em razão da gratuidade judiciária.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87518 Nr: 807-82.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre L.S. de Almeida - 

OAB:9.424, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar a prática, em tese, do 

delito previsto no art. 147 do Código Penal, praticado no âmbito da 

violência doméstica.

A pena máxima prevista para o delito é de 06 (seis) meses de detenção, 

com o prazo prescricional de 03 (três) anos.

 O fato ocorreu em 08.12.2013 e a denúncia foi recebida em 22.09.2014, 

ou seja, há mais de 03 (três) anos, sem que houvesse a incidência de 

outras causas de interrupção ou suspensão da prescrição, tornando-se 

imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Assim, com fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal, reconheço que operou a prescrição da pretensão 

punitiva, julgando extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no art. 

147 do Código Penal, imputado ao acusado.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, após as formalidades e baixas devidas, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36444 Nr: 2537-07.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOdAE, VFdOM, IFDO, EAdOA, VFdO, EdSdO, 

EAdOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edimar Aparecida Alves de 

Oliveira - OAB:7.621-MS, Ermeson da Silva Nunes - OAB:3216/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 É o relato do necessário. Passo a sanear o feito. No tocante à preliminar 

de carência da ação, considerando que legítima a pretensão do filho em 

obter, mediante ação declaratória, o reconhecimento de sua paternidade e 

consequente inclusão na herança do suposto pai falecido. Destarte, 

desacolho dita preliminar.Quanto ao pedido de realização do exame de 

DNA, faz-se imperioso destacar que quando o suposto pai é falecido, o 

exame de paternidade é realizado analisando o DNA dos parentes 

biológicos de primeiro grau deste. Os dados genéticos dos parentes são 

utilizados para reconstruir seu perfil genético. Estes dados, em seguida, 

são comparados com o DNA do suposto filho e o da mãe do suposto filho, 

como é o caso dos autos.Assim, considerando que a mãe do requerente é 

falecida, torna-se impossível a realização do exame de DNA, inobstante 

recomendável a sua realização para o reconhecimento de paternidade, 

sua ausência não impossibilita o julgamento da demanda, logo, entendo 

que deve no caso ser dispensada a prova técnica.Desse modo, determino 

que as partes, no prazo comum de 10 dias, indiquem provas que 

pretendam produzir, justificando a sua finalidade/utilidade.Findo o prazo, 

vindo ou não pedido das partes, venham-me conclusos para deliberar 

sobre os pedidos de prova e designar instrução ou proceder ao 

julgamento da lide conforme o estado do processo.Cumpra-se com a 

máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85996 Nr: 1920-08.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Back

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR PORTE ajuizada 

por JOANA BACK em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que foi determinada a intimação 

pessoal da parte autora para promover o regular prosseguimento do feito, 

apresentando o resultado do requerimento administrativo.

No entanto, a diligência restou negativa, uma vez que a requerente não foi 

localizada no endereço apresentado na inicial, consoante certidões 

acostadas às fls. 67 e 70.

Assim, como a requerente não foi localizada para dar prosseguimento ao 

feito, a extinção da ação é a medida que se impõe.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do CPC:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas pela parte autora, suspensas em razão da concessão da 

gratuidade judiciária.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39113 Nr: 1313-97.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilma Fernandes de Oliveira Machado, Naldemi 

Machado da Silva, IRON FERNANDES DE OLIVEIRA, ESPOLIO Braz 

Fernandes de Oliveira (de Cujus), Laurinda da Silva Oliveira, Edimar da 

Silva Oliveira, Erica Ancelmo de Oliveira Almeida, Erida Ancelmo de Oliveira 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemira Pedrosa Zamar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder José Azevedo - 

OAB:OAB/MT 9.982-B, José Roberto Alvim - OAB:3285/MT

 Considerando que consta nos autos o pagamento das diligências acerca 

da expedição de carta precatória citatória e em consulta ao site do TJMT, 

constata-se que a referida não foi distribuída, determino o estrito 

cumprimento da decisão de fl. 127/128, com a expedição de carta 

precatória para a comarca de Rondonópolis/MT com afã de citar a 

requerida no endereço sito à Avenida Raimundo de Matos, nº 675, Bairro: 

Menina de Jesus.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40564 Nr: 2766-30.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nirio Jose Knopf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pleito de fls. 82/83 pelos fundamentos a seguir.

A ação foi proposta em 03.11.2010. Foi determinada a citação do 

requerido em 08.02.2011. A intimação para pagamento das diligências foi 

publicada em 20.07.2011 e em 22.07.2011 foi juntado o comprovante de 

pagamento. O mandado de citação foi cumprido em 16.09.2011.

 A penhora de bens do requerido não foi realizada em 20.09.2011 em 

razão da falta de pagamento de diligências para o ato.

Em 13.12.2011 determinou-se a intimação do autor para pagamento das 

diligências sob pena de extinção, porém tal intimação não ocorreu.

Em 03.07.2015 determinou-se novamente a intimação do autor para 

pagamento das diligências. A publicação foi destinada à advogada Juliana 

dos Reis Santos, representando o polo ativo, mesmo havendo pedido 

anterior de que as publicações fossem feitas em nome do causídico 

Gustavo Amato Pissini.

Em 03.07.2017 foi determinada novamente a intimação da parte autora 

para o pagamento pendente, que, finalmente, foi corretamente realizada.

 Prosseguindo-se, em 26.07.2017 o autor efetuou o pagamento solicitado.

Após, erroneamente foi expedido novo mandado de citação, cumprido em 

20.12.2017, sem a realização de penhora.

Logo, não vislumbro a ocorrência de prescrição intercorrente, mormente 

em virtude da ausência de intimação do autor para as providências 

pendentes.

Dando prosseguimento ao feito e considerando a extinção dos embargos 

à execução em apenso (código 80256), proceda-se o Sr. Oficial de 

Justiça com a penhora de bens do executado.

Após, intimem-se as partes para requerer o que de direito.

Inclua-se o causídico do requerido no sistema e capa dos autos e intime-o 

da presente decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33981 Nr: 98-23.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarino Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Manfrin Borges - 

OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cézar Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5.736

 Tratando-se de processo pertencente à Meta 2 do CNJ, bem como ante 

as inúmeras designações periciais realizadas neste feito, destituo o perito 
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anteriormente nomeado, e, determino a expedição de ofício à Secretaria 

Municipal de Saúde para que indique um profissional da saúde apto a 

realizar o ato, como também designe dia e horário para sua realização.

 Em observância ao disposto no §4º do artigo 504 da CNGC, bem como 

aos valores fixados na tabela de honorários periciais, constante no anexo 

da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça, fixo os honorários 

periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Muito embora a representação por advogado particular não obste à 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, revela-se que 

a parte autora possui condições mínimas de arcar com algumas despesas 

processuais, dentre elas, certamente, a perícia por si requerida.

Assim, intime-se a parte autora para que adiante o valor da perícia por 

depósito judicial como determina o §1º do artigo 95 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87338 Nr: 672-70.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Santana Fogaça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] No caso sob análise, o requisito deficiência não restou comprovado. 

A perícia judicial indica que Moisés Santana Fogaça, que atualmente conta 

com 14 (quatorze) anos de idade, possui transtorno hipercinético de 

conduta, epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas, porém, seu 

estado de saúde é bom, não existe incapacidade para os atos da vida 

independente e a doença do autor não o impede que trabalhe e tenha uma 

vida normal, desde que ele tome as medicações indicadas para a 

patologia. Assim, ausente comprovação dos requisitos que ensejam a 

concessão do benefício assistencial pleiteado, a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante ao exposto, na forma do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido. Custas e honorários advocatícios pela parte autora, suspensos 

em razão do deferimento da gratuidade judiciária. Intimem-se Transitado 

em julgado ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88290 Nr: 1443-48.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Hélio Ribeiro da Silva, VILMAR BOSA, 

Alcielly Vitorino de Carli, Roberta Mezalira Venturoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edwin de Almeida Costa - 

OAB:14621/MT

 Passo a sanear o feito. Compulsando os autos, constata-se que proposta 

a ação de improbidade administrativa, recebida a ação e determinada a 

citação dos requeridos, nos moldes do que estabelece o art. 17 e seus 

parágrafos da 8.429/92, o requerido Alcielly Vitorino de Carli quedou-se 

inerte quanto ao direito de contestar a ação.Considerando que o réu 

Alcielly deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

contestação, decreto-lhe os efeitos da revelia à espécie do contido no 

artigo 346 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de maio de 2018 às 

14h20min, devendo as partes diligenciarem meios para as testemunhas 

comparecerem, independentemente de intimação.Abro vistas ao Ministério 

Público da documentação inclusa às fls. 134/1291.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89072 Nr: 1848-84.2014.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carlos Custodio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A SSP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Fibra S.A, 

em desfavor de Marcelo Carlos Custodio da Costa, objetivando a 

constrição de bens móveis.

Em petitório de fls. 59, constata-se pedido de diligências a serem 

realizadas pelo Poder Judiciário no intuito de localizar o atual endereço da 

parte requerida.

No entanto, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte requerente, pois diante da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

57/58, tem-se demonstrado que este logrou êxito em encontrar o atual 

paradeiro do requerido.

Diante disto, proceda-se o Sr. Oficial de Justiça com a citação da parte 

requerida Marcelo Carlos Custodio da Costa, no endereço de fls. 57/58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90089 Nr: 2416-03.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edineia Zampieri da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício do AUXÍLIO 

DOENÇA, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.A teor do que 

dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: EDINEIA ZAMPIERI DA SILVA;2.Benefício 

concedido: Auxílio doença;3.Data do início do benefício: 04.10.2012 (data 

do requerimento administrativo - até a sua reabilitação pelo INSS para 

habilitá-lo a atividade alternativa e dentro dos parâmetros previstos da 

legislação vigente e aplicáveis à espécie).4.Renda mensal inicial: um 

salário mínimo.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença.Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o 

fim de determinar a concessão do benefício, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, em 30 dias. A pessoa beneficiária de 

auxílio-doença, está obrigada a se submeter a exame periódico bienal, nos 

termos dos arts. 70 da Lei n.º 8.212/1991, 101, § 1º e § 2º, da Lei nº 

8.213/1991, e seu regulamento n.º 3.048/1999, art. 46, § único.De todo 

modo, a parte requerente, se convocada pela autarquia demandada, 

deverá se apresentar no prazo assinalado e submeter-se à perícia que lhe 

tenha sido designada.Condeno a requerida no pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos Reais).Nos termos do art. 3º, I, da Lei 

Estadual 7.603/2001-MT, isento a autarquia do pagamento das custas 

processuais.Juros de mora e correção monetária nos termos do Art 1º-F 

da Lei 11.960 de 2009, ambos desde a citação.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87695 Nr: 963-70.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT, Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, e por reconhecer a coisa julgada, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do 
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Código de Processo Civil.Condeno o requerente em custas e honorários 

advocatícios, suspensos em razão da gratuidade da justiça deferida à fl 

130. Intimem-se.Após as anotações necessárias, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42398 Nr: 1778-72.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS DIAS DA COSTA, ADIEL DIAS DA SILVA, RENI 

DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BATTIROLA GOETZ, FAUSTO 

VEDOVETO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:, Paula Savaris Bee - OAB:

 Considerando que foi juntado aos autos o julgamento do Agravo de 

Instrumento interposto frente à decisão de fls. 157/159, mantendo-a 

incólume, designo audiência de instrução para o dia 16 de maio de 2018 às 

14h00min, devendo as partes e suas respectivas testemunhas 

comparecerem independentemente de intimação.

Retifique-se Sr. Gestor a capa dos autos para que deixe de constar o 

nome do requerido Fausto Vedoveto de Almeida.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34813 Nr: 928-86.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edoel José Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deumires Demossi, Dejanir Demossi, Dailor 

Demossi, Delvair Demossi, Davinir Demossi, Danis Demossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGARA HUIANE CARINHENA 

VANDONI DE MOURA - OAB:10488/MT, Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972, Rubem Mauro Vandoni de Moura - OAB:12627/MT

 Trata-se de pedido de habilitação de herdeiro do de cujus, formulado às fl. 

79/80.

Em pronunciamento, fls.86/88, assevera o Sr. Dejanir Demossi que seu pai 

não lhes deixou bem. Entretanto, a certidão de óbito informa que há bens a 

inventariar. A certidão tem presunção de veracidade até que haja prova 

em contrário. Não vale como prova da falta de bens as certidões de fls. 

95/97, que informa a inexistência, na Comarca de Guarantã do Norte, de 

ação de inventário e de bens. A certidão de óbito não especifica quais 

seriam os bens, nem a localização dos mesmos, portanto, não prospera a 

alegação de impossibilidade de habilitação dos herdeiros do Sr. Deumires 

Demossi nestes autos.

Deste modo, determino a habilitação dos herdeiros Dejanir Demossi, 

Delvair Demossi, Davinir Demossi, Danis Demossi e Dailor Demossi.

Proceda-se com a inclusão destes no polo passivo da demanda.

 Intime-se o herdeiro Dejanir Demossi para que apresente o endereço 

completo dos demais herdeiros, após, cite-os.

 Outrossim, INDEFIRO o petitório de fls. 111/112, uma vez que compete ao 

requerente empreender esforços no sentido de apurar a existência ou não 

de bens deixados pelo falecido.

 Quanto à designação de perícia, entendo ser dispensável, tendo em vista 

que há informações de que os touros faleceram, restando prejudicada a 

realização da perícia outrora designada.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86361 Nr: 30-97.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Inacio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA 

- OAB:13832/MT

 Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 109, IV e VI do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado RONALDO INACIO DE 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, referente aos crimes descritos nos 

artigos 311 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.Ciência ao Ministério 

Público.Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante as 

formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82183 Nr: 1517-73.2012.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tober Tiago de Costa Cozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB 3.056/MT

 Trata-se de Embargos à Execução propostos por TOBER TIAGO DA 

COSTA COZER em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente 

qualificados.

Alega o embargante a existência de abusividades e irregularidades no 

contrato executado.

Diante de tais fatos, requer seja atribuído efeito suspensivo à ação de 

execução.

É o breve relato.

DECIDO.

Com efeito, havendo requerimento do embargante, poderá o juiz dar efeito 

suspensivo à execução, quando verificar a presença dos requisitos 

autorizadores para tanto, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in 

mora, este quando restar caracterizado que a execução causará ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e aquele, pela 

relevância dos fundamentos apresentados pelo embargante.

Assim, analisando o caso concreto, verifico que a princípio, ainda que 

presente a relevância da fundamentação, o perigo de grave dano de difícil 

ou incerta reparação não restou evidenciado, pois a parte autora apenas 

informou que “poderá ser privado de seus bens de forma prematura, sem 

lhe ser concedido o direito de discutir os valores entendidos como 

devidos, e, no caso específico, sem até mesmo ter o conhecimento do 

montante devido”.

Deste modo, como o embargante não demonstrou o grave dano de difícil 

ou incerta reparação no prosseguimento da execução, não há como 

acolher o pedido para aplicação do efeito suspensivo a este.

 Do exposto, recebo os embargos, por serem tempestivos. Contudo, sem o 

efeito suspensivo, assim, este não terá o condão de impedir o curso da 

execução, devendo esta prosseguir normalmente.

Intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32594 Nr: 1499-91.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Lourenço dos Santos Grzebielucka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT, Espólio 

de Nelson Uemura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ribeiro Junior - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airoza Lá-Wergita Bastos - 

OAB:OAB/MT 3.569-A, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 Tratando-se de processo pertencente à Meta 2 do CNJ, bem como ante 

as inúmeras designações periciais realizadas neste feito, destituo o perito 

anteriormente nomeado, e, visando dar efetividade à prova pericial e 

celeridade ao processo, nomeio como médico perito o Dr. Bolivar Alejandro 

Novoa Almeida, CRM 3298, que em contato telefônico com a assessoria 

aceitou o encargo.Em observância ao disposto no §4º do artigo 504 da 

CNGC, bem como aos valores fixados na tabela de honorários periciais, 

constante no anexo da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça, 
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fixo os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais).Quanto à condição da parte autora de beneficiária da justiça, faz-se 

imperioso esclarecer que a análise do direito à gratuidade de justiça 

constitui autêntica matéria de ordem pública, encontrando-se diretamente 

ligada ao interesse estatal em arrecadar os valores necessários ao 

custeio fixo da administração da justiça, podendo, por essa razão, a 

qualquer tempo, ser reapreciada pelo magistrado, independentemente de 

provocação.Destarte, muito embora a representação por advogado 

particular não obste a concessão das benesses da assistência judiciária 

gratuita, revela-se que a parte autora possui condições mínimas de arcar 

com algumas despesas processuais, dentre elas, certamente, a perícia 

por si também requerida, deste modo REVOGO EM PARTES os benefícios 

da gratuidade, para abarcar tão somente o pagamento das custas e 

emolumentos, nos termos do §5º do artigo 98 do Código de Processo 

Civil.Intimem-se as partes para que realizem o depósito prévio do valor da 

perícia, na proporção de 1/3 (um terço) para cada.Efetuado o pagamento, 

intime-se a parte requerente para que compareça no dia 05/04/2018, às 17 

horas, no consultório do Perito Judicial Dr. Bolivar Alejandro Novoa 

Almeida, Rua 04, nº 39, Clínica de Vídeo-Endoscopia (ao lado da Prefeitura 

Municipal), Matupá, para realização do exame pericial. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86733 Nr: 183-33.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarilda Beventuro Ribeiro, DRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO proposta por AMARILDA 

BEVENUTO RIBEIRO e seu filho DANIEL RIBEIRO DE SOUZA em desfavor 

do MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, todos qualificados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que foi tentada a intimação pessoal 

dos autores para comparecerem à audiência de instrução designada para 

esta data.

No entanto, a diligência restou negativa, uma vez que os requerentes não 

foram localizados no endereço apresentado na inicial, consoante certidão 

acostada às fls. 77.

Ainda, verifica-se que os autores não compareceram à audiência.

Assim, constatado o abandono da causa, de rigor a extinção da ação.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas e honorários pela parte autora, os quais arbitro em 10% sob o 

valor atualizado da causa, suspensos em razão da concessão da 

gratuidade judiciária.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87186 Nr: 559-19.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Modas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karenn Lorrany de Lima 

Cruz - OAB:39.994 OAB/GO

 Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por LUZIA CRISTINA DA 

SILVA em desfavor de LUANA MODAS, ambas qualificadas na inicial.

A autora, devidamente intimada através de seu procurador para a 

audiência designada para esta data, não compareceu.

Ainda, o causídico da autora informou, na oportunidade, que não 

consegue contato com a requerente há aproximadamente 02 (dois) anos.

Assim, constatado o abandono da causa, de rigor a extinção da ação.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas e honorários pela parte autora, os quais arbitro em 10% sob o 

valor atualizado da causa, suspensos em razão da concessão da 

gratuidade judiciária.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88104 Nr: 1295-37.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Fixo a pena definitiva para CONDENAR DOUGLAS ALEXANDRE BAUER, 

em 4 (quatro) meses e 5 (cinco) duas detenção, sendo que a pena 

privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime aberto, nos termos 

do artigo 33, § 3º, do Código Penal.Da Substituição da PenaNa forma do 

art. 44, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva 

de direitos consistente no pagamento de prestação pecuniária, que arbitro 

em 1 (um) salário mínimo.Inexistindo quaisquer dos motivos que justificam 

a prisão preventiva, poderá o condenado recorrer em liberdade.Intime-se 

pessoalmente o sentenciado, acerca da presente sentença penal 

condenatória.Transitado em julgado, determino à Secretaria as seguintes 

providências:1) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;2) Oficie-se à 

Secretaria de Segurança Pública;3) Lance-se a condenação no Sistema 

INFODIP WEB para fins do disposto no art. 15, III, da CF;4) Forme-se o 

executivo de pena;5) Intime-se o réu para pagamento das custas 

processuais. Após, não havendo pendência, arquivem os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89189 Nr: 1869-60.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Freire de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, por 

sentença, extinta a punibilidade do SERGIO FREIRE DE SÁ, qualificado nos 

autos, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, todos do Código Penal, 

tendo em vista a ocorrência antecipada da prescrição retroativa.Ciência 

ao Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

mediante as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88283 Nr: 1436-56.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA 

- OAB:13832/MT

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso por meio da qual imputa ao acusado a prática das condutas 

tipificadas nos artigos 306 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, além 

dos artigos 163, §único, III, 330 e 331, ambos do Código Penal.

A pena máxima prevista para o delito, disposto no art. 330 do Código Penal 

é de detenção, de quinze dias a seis meses, e multa, com o prazo 

prescricional de 3 (três) anos.

Assim, considerando que a última causa interruptiva da prescrição 

(recebimento da denúncia) ocorreu na data de 22.08.2014, a prescrição 

do crime descrito no artigo 330 do Código Penal operou-se em 22.08.2017.

Portanto, há óbice intransponível ao prosseguimento da ação penal 

consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto ao artigo 
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330 do Código Penal.

Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 109, VI, do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, qualificado nos autos, 

referente ao crime descrito no artigo 330 do Código Penal.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87417 Nr: 736-80.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Alves Pereira Streher, Geralda Ferreira de 

Carvalho, Guiomar Fedatto, Raquel Antes, Silvane Clara Bampi Dall Agnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 26120 Nr: 349-46.2006.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Carlos Pereira Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - 

OAB:20697/O

 Em atenção ao Ofício nº 048/13ª CIPM/CR XV/2018, redesigno a audiência 

de instrução para o dia 15 de março de 2018, às 13h30min.

No mais, considerando o petitório de fls. 200, expeça-se carta precatória 

para a comarca de Tangará da Serra/MT, a fim de que lá seja realizado o 

interrogatório de réu.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94682 Nr: 2113-52.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Denota-se do atestado médico juntado à fls. 149, que o acusado 

encontra-se em recuperação pós-operatória, devendo ficar afastado das 

atividades que com esforços físicos e posturais por 60 (sessenta) dias.

Assim, tendo o réu domicílio no estado de Minas Gerais e estando ele 

impedido de deslocar-se a esse município, expeça-se carta precatória 

para a Comarca de Uberlândia/MG, a fim de que lá seja realizado o 

interrogatório do réu.

No mais, mantenho a audiência de instrução designada para a data de 

01.03.2018, às 13h30min.

Intime-se o causídico constituído pelo acusado, para que apresente no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o endereço do acusado no estado de 

Minas Gerais.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87455 Nr: 763-63.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Rodrigues Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 109, VI do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado OSCAR RODRIGUES 

NUNES, qualificado nos autos, referente aos crimes descritos nos artigos 

303, 306 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.Ciência ao 

Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante 

as formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87535 Nr: 821-66.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 109, V, e 115, ambos do Código 

Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LUCAS 

RODRIGUES GALVÃO, qualificado nos autos, referente ao crime descrito 

nos artigos 150, §1º, do Código Penal Brasileiro e 244-B do estatuto da 

Criança e do Adolescente.Na forma do art. 341, V, do CPP, reconheço a 

quebra da fiança em razão do não acusado ter praticado nova infração 

penal.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, após as 

formalidades e baixas devidas, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89326 Nr: 1937-10.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 109, VI, do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, qualificado nos autos, 

referente aos crimes descritos nos artigos 129, §9º e 147, ambos do 

Código Penal.Não tendo havido quebra e tampouco perda da fiança 

recolhida nos autos - código 88715, nos termos do art. 347 do CPP, em 

conformidade com o artigo 978, §2º, da CNGC, determino a restituição da 

fiança ao indiciado..Intime-se o acusado a fim de que informe o Juízo no 

prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários para transferência.P.R.I.C. 

Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

mediante as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89475 Nr: 1985-66.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 Trata-se de processo crime instaurado em desfavor de ZILMAR 

FERREIRA DOS SANTOS para apurar a ocorrência dos delitos tipificados 

nos artigos 147, “caput”, do Código Penal (por duas vezes) e 147, ‘’caput”, 

c/c art. 5º da Lei 11.340/06, aplicando-se os artigos 61, II, “f”, e 69, ambos 

do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 18.03.2014, conforme se observa às fls. 

49-51.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que punibilidade é a possibilidade de 

efetivação concreta da pretensão punitiva, para satisfazê-la o Estado 

deve agir dentro de prazos determinados, sob pena de perdê-la.

Outrossim, a perda do direito de impor a sanção, só ocorre antes de 
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transitar em julgado a sentença final.

Neste compasso, observo que a pena máxima cominada ao delito, em 

tese, praticado pelo acusado (artigo 147, “caput” e 147, “caput”, do Código 

Penal, c/c art. 5º da Lei 11.340/06) é de detenção, de um a seis meses, ou 

multa, com o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme disposto no 

artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Assim, considerando que a última causa interruptiva da prescrição 

(recebimento da denúncia) ocorreu na data de 10.12.2014, a prescrição 

do crime descrito na denúncia operou-se em 10.12.2017, ensejando o 

imediato reconhecimento de causa extintiva da punibilidade.

 Portanto, há óbice intransponível ao prosseguimento da ação penal 

consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 109, VI, do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ZILMAR FERREIRA DOS SANTOS, já 

qualificado nos autos, referente aos crimes descritos nos artigos 147, 

“caput”, do Código Penal e 147, ‘’caput”, c/c art. 5º da Lei 11.340/06.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87529 Nr: 817-29.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Barboza Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, por 

sentença, extinta a punibilidade do ÁLVARO BARBOZA CARDOSO, 

qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, todos do 

Código Penal, tendo em vista a ocorrência antecipada da prescrição 

retroativa.Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos mediante as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86389 Nr: 35-22.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso por meio da qual imputa ao acusado a prática das condutas 

tipificadas no artigo 147 do Código Penal, além dos artigos 14 e 15, ambos 

da Lei nº. 10.826/03.

A pena máxima prevista para o delito, disposto no art. 147 do Código Penal 

é de detenção, de um a seis meses, ou multa, com o prazo prescricional 

de 3 (três) anos.

Assim, considerando que a última causa interruptiva da prescrição 

(recebimento da denúncia) ocorreu na data de 18.02.2014, a prescrição 

do crime descrito no artigo 147 do Código Penal operou-se em 18.02.2017.

Portanto, há óbice intransponível ao prosseguimento da ação penal 

consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto ao artigo 

147 do Código Penal.

Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 109, VI, do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, qualificado nos autos, 

referente ao crime descrito no artigo 147 do Código Penal.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35938 Nr: 2046-97.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazino Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eguivan Pinto, Cartório de Notas e Registral 

Guedes, Sr. Tabelionato Antonio Guedes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosileno Arimatéa Marra - 

OAB:OAB/MG 71.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, Dawison Joreu da Silva - 

OAB:23.407, Lafayette Garcia Novaes Sobrinho - OAB:6842

 Muito embora a parte requerente tenha requerido às fls. 62/63 a 

realização de perícia técnica, quando intimado para apresentar o tipo de 

perito com especificação do objeto que pretende impugnar, quedou-se 

silente, ainda que manifesto às fls. 99 e 102 o pedido de designação de 

perícia, o autor foi vago quanto à sua pretensão.

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, justificando 

a sua finalidade/utilidade, apresente sob quais elementos deverá recair o 

objeto da perícia, bem como qual tipo de perícia pretende ver realizada, 

sob pena de preclusão.

Ultimado o prazo, com ou sem manifestação, intime-se as partes 

requeridas para que se manifestem acerca do pedido de habilitação dos 

herdeiros do de cujus Antonio Guedes Ferreira.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90784 Nr: 2869-95.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Henrich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Azevedo Dionato ME, Wemerson Azevedo 

Dionato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Ausentes as partes requeridas e seus patronos, preclusa a faculdade de 

produção de prova.

Encerrada a instrução e não havendo requerimentos complementares, 

permaneçam conclusos para sentença.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50267 Nr: 2144-60.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelva Kley Schuh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2144-60.2017.811.0036

Código: 50267

Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata sobre a 

implantação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), no Estado de Mato 

Grosso, encaminhando-se ao NAT, via malote digital e e-mail, para que o 

referido núcleo, no prazo constante na aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante na exordial, especificadamente quanto à viabilidade dos 

medicamentos em que a paciente NELVA KLEY SCHUH faz uso de forma 

continua.

 Com o retorno do referido laudo, devolva-se os autos imediatamente 

conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

Guiratinga/MT, 17 de julho de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50267 Nr: 2144-60.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelva Kley Schuh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OFICIE-SE, tendo em vista a URGÊNCIA DA MEDIDA, ao Sr. Secretário 

Municipal de Saúde, comunicando-lhe o teor desta decisão, para que tome 

as providências necessárias ao cumprimento da tutela antecipada.Por fim, 

considerando a recente orientação da Corregedoria Geral de Justiça, 

aconselhando extrema cautela na análise de orçamentos fornecidos por 

entidades particulares de saúde, haja vista as inúmeras notícias de 

fraudes em sua elaboração, tenho como imprescindível que seja 

acostados aos fólios ao menos três orçamentos referentes ao 

medicamento suplicado. Para tanto, com o fim de dar celeridade ao tramite 

processual e INTIME-SE o requerente para que no mesmo prazo de 10 

(dez) dias, forneça ao menos três orçamentos referentes ao medicamento 

almejado, para que este juízo possa realizar o cotejo da veracidade dos 

valores propostos e, ao final, decidir sobre o bloqueio dos valores 

pleiteados pelo autor caso seja necessário.DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, nos moldes do art. 6, inciso VIII c/c art. 90, ambos da Lei n° 

80078/90 c/c art. 21, da Lei n° 7.347/85, ante a verossimilhança das 

alegações apresentadas. DEFIRO o pedido de dispensa das custas 

judicias, emolumentos e outros encargos, conforme disposto no artigo 18 

da Lei n° 7.347/85. Após, CITE o Requerido, através dos seus 

representantes, para apresentar contestação, no prazo legal, sob pena de 

revelia, devendo ser dispensada a audiência de conciliação, eis que se 

trata de direito indisponível, conforme no art. 334, § 4°, inciso II, do Novo 

Código de Processo.Com a resposta, à réplica.Intime-se e cumpra-se, 

IMEDIATAMENTE, servindo a presente como MANDADO.Guiratinga/MT, 07 

de Agosto de 2017.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50267 Nr: 2144-60.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelva Kley Schuh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme decisão de Ref. 11, intimo a parte autora 

para, em 10 (dez) dias apresentar Réplica à Contestação nos autos.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2017.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45742 Nr: 2527-72.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José Mesquita Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Bezerra dos Santos 

- OAB:9521, Ronildo Bezerra dos Santos - OAB:

 Processo n.º 2525-72.2016.811.0036

Código: 45742

Criminal

Decisão.

Vistos.

DESIGNO audiência de justificação para o dia 10/04/2018, às 14h00min 

(MT).

DETERMINO que o Sr. Oficial de Justiça deverá, intimar o reeducando da 

audiência de justificação, ora designada, advertindo que o não 

comparecimento ensejará a revogação do beneficio Suspensão 

Condicional do Processo.

Intime-se.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 18 de Janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86476 Nr: 2608-98.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANA FLANCO GARCIA, ANDRÉIA ELVIRA 

FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2608-98.2017.811.0096 (Código 86476)

Requerente: Geovana Flanco Garcia

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Devidamente emendada (Ref. 08), RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Determino que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) nos termos 

da Resolução nº 305/2014 do CJF.

A perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.

Após, INTIMEM-SE a parte acerca da perícia agendada, quando poderão, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja 

intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados.

ENCAMINHEM-SE os quesitos.

Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.

Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE 

pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso 

(anexando cópia da presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da 

Resolução n° 541/2007 do CJF.

 OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS da parte autora, bem como de 

seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

 Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação/mediação.

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo médico.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85725 Nr: 2125-68.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2125-68.2017.811.0096

Código: 85725

Vistos.

A parte autora compareceu aos autos à Ref. 08 apresentando atestado 

médico e pugnando pela concessão da tutela de urgência.

Pois bem. Conforme já consignado na decisão de ref. 04, os documentos 

apresentados pela parte autora apresentam uma visão unilateral dos 

fatos, não possuindo o condão de embasar a tutela pretendida, mormente 

porque se faz necessária a realização de perícia médica.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de Ref. 08.

Ademais disso, pela derradeira vez, DETERMINO a Secretaria de Vara que 

providencie, COM URGÊNCIA, o agendamento da perícia da parte 

requerente.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47647 Nr: 619-67.2011.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVAL PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. 

Perito às fls. 163/165, nos termos da r. decisão de fls. 104/106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71412 Nr: 692-68.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIFE LEITE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestar acerca dos esclarecimentos técnicos apresentados 

pelo Sr. Perito às fls. 50/51, nos termos da r. decisão de fls. 27/28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74977 Nr: 319-66.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTELMO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. 

Perito, conforme ref. 27, nos termos da r. decisão de ref. 3.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75594 Nr: 543-04.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Janaina Matheus de Nadai - OAB:20094/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. 

Perito, conforme ref. 31, nos termos da r. decisão de ref. 3.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75801 Nr: 641-86.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS MONTEIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. 

Perito, conforme ref. 31, nos termos da r. decisão de ref. 3.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76424 Nr: 907-73.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DO NOFRIO KOVALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestar acerca do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. Perito, 

conforme ref. 30, nos termos da r. decisão de ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76681 Nr: 1011-65.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER DE SALES, ROSILENE DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestar acerca do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. Perito, 

conforme ref. 25, nos termos da r. decisão de ref. 3.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70855 Nr: 136-66.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIR BATISTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Joanella - OAB:8601/MT, 

JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. 

Perito às fls. 50/52, nos termos da r. decisão de fls. 28/29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74564 Nr: 162-93.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. 

Perito, conforme ref. 52, nos termos da r. decisão de ref. 3.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87733 Nr: 249-44.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE 

as partes acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os 

quesitos.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para 

o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder 

aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo 

médico.Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

apresentação de impugnação.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Itaúba/MT, 15 de 

fevereiro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84904 Nr: 1658-89.2017.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LUZ JANIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1658-89.2017.811.0096

Código: 84904

Vistos.

A parte autora compareceu aos autos à Ref. 16 apresentando novo 

relatório e atestado médico, pugnando pela reconsideração do pedido de 

tutela de urgência.

Pois bem. Conforme já consignado na decisão de ref. 10, os documentos 

apresentados pela parte autora apresentam uma visão unilateral dos 

fatos, não possuindo o condão de embasar a tutela pretendida, mormente 

porque se faz necessária a realização de perícia médica.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de Ref. 16.

Ademais disso, pela derradeira vez, DETERMINO a Secretaria de Vara que 

providencie, COM URGÊNCIA, o agendamento da perícia da parte 

requerente.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72150 Nr: 68-82.2014.811.0096

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GDC, JHC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDC, PCC, AFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O, MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070

 Processo nº 68-82.2014.811.0096 (Código 72150)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requeridos: Lídia de Campos, Paulo Cezar Campos e Adriana Fernandes 

Dias

Vistos.

Defiro a cota ministerial de fls. 1030.

Assim, DETERMINO que a Secretaria de Assistência Social adote todas as 

medidas necessárias e cabíveis para suprir a falta de alimento ora 

noticiada, COM URGÊNCIA, bem como que realize acompanhamento 

mensal com a família.

Já no que tange aos infantes Gabriel Dias Campos e José Henrique, 

verifico que na decisão de fls. 984/986 fora determinado a disponibilização 

de acompanhamento psicoterapêutico, o qual não fora cumprido até o 

presente momento, assim oficie-se à Secretária de Saúde Municipal para 

que cumpra a decisão retro no prazo mais exíguo possível.

Itaúba/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46614 Nr: 360-09.2010.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ DOMINGO DE SOUZA, Cpf: 

00496683152, Rg: 2082964-7, Filiação: Sebastião Manoel de Souza e 

Eunice Duartes de Souza, data de nascimento: 03/04/1983, brasileiro(a), 

natural de São Pedro da Cipa-MT, solteiro(a), tratorista, Telefone 
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66-9618-6359 recado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que no dia 12 de 

fevereiro de 2010, por volta das 09h30min, na Rodovia BR 163, o 

denunciado foi flagrado conduzindo veículo sob influência de álcool, tendo 

apresentado, após exame realizado com etilômetro, a quantia de 0.65 mg 

por litro de ar. (fls. 21). De acordo com o que se apurou, durante 

fiscalização realizada defronte ao Posto da Polícia Rodoviária Federal na 

Rodovia BR 163, o denunciado JOSÉ DOMINGO DE SOUZA fora convidado 

a realizar o referido teste, ocasião em que constatou-se a presença de 

álcool em seu organismo em quantidade superior à permitida em lei. Ante o 

exposto, o Ministério Público DENUNCIA JOSÉ DOMINGO DE SOUZA como 

incurso no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, requerendo, após autuada e 

recebida esta, seja o denunciado notificado para oferecer defesa 

preliminar, e após citado para interrogatório, ouvindo-se as testemunhas 

abaixo arroladas, condenado nos exatos termos da denúncia. Rol de 

testemunhas: 1 - Rafael Carrer, policial rodoviário federal, fls. 03; 2 - 

Rodrigo Beier Camaratta, policial rodoviário federal, fls. 04. Itaúba/MT, 24 

de junho de 2010. Washington Eduardo Borrere - Promotor de Justiça

Despacho: (...) I – DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITALTendo em vista 

que as tentativas de citação do acusado restaram negativas, DETERMINO 

a citação por edital da réu, nos termos do artigo 361 do Código de 

Processo Penal, com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo do edital, não 

havendo manifestação do acusado, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. (...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 26 de fevereiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72053 Nr: 1327-49.2013.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALFRIDO VITOR PEREIRA, Cpf: 

71626140600, Rg: 2.080.864, Filiação: Leozino Vitor Pereira e Maura 

Pereira da Silva, data de nascimento: 02/03/1961, brasileiro(a), natural de 

São Gonçalo do Abaeté-MG, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66 - 99671628 

e atualmente em local incerto e não sabido ANNE LAKSMI OLIVEIRA REIS, 

Filiação: Antonio de Pádua dos Reis e Nalva Aparecida de Oliveira, data de 

nascimento: 01/03/1995, brasileiro(a), natural de Marcelândia-MT, 

convivente, do lar, Telefone 66-9610-9985. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Inexistindo endereço 

atualizado da vítima, e caso estiver em local incerto e não sabido, fica 

desde já DETERMINADO a sua intimação por edital.Sem custas e sem 

honorários.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Itaúba-MT, ___ de novembro de 

2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 27 de fevereiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70009 Nr: 266-90.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDSR, MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:16582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 92/93, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão e, com fundamento no artigo 

528, §6º, do Código de Processo Civil, REVOGO a prisão civil de Edvaldo 

Aparecido Rocha, podendo está ser decretada novamente em caso de 

descumprimento do pagamento e/ou de dividas futuras, bem como, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO 

COMO ALVARÁ DE SOLTURA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, 

no que couber, devendo o executado ser colocado em liberdade, salvo se 

por outro motivo estiver preso.Sem custas, uma vez que DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita.Expeça-se certidão de crédito em favor da 

defensora dativa nomeada nestes autos (fls. 29), para cobrança dos 

honorários junto ao Estado de Mato Grosso, no valor correspondente a 05 

(cinco) URH, em atenção ao que dispõe a tabela de honorários da OAB/MT 

e a CNGC/TJMT. (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, §3º).Ciência ao Ministério 

Público.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se com 

urgência.Às providências.Itaúba/MT, 27 de fevereiro de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87159 Nr: 3038-50.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TÚLIO FREITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:16500/B

 Cód. 87159

Vistos.

Considerando que este magistrado estará em gozo de férias entre o 

período de 30/01/2018 à 09/02/2018, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 02 de março de 2018, às 17h30min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Itaúba/MT, 22 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87975 Nr: 412-24.2018.811.0096

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Wantuil Fernandes Júnior, LAIRTON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRÁULIO CUNHA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habeas Corpus nº 412-24.2018.811.0096 (Código 87975)

Paciente: Lairton Rodrigues

Impetrante: Wantuil Fernandes Júnior

Impetrado: Bráulio Cunha Junqueira

Vistos.

Tendo em vista que a autoridade policial prestou informações quanto ao 

presente HC (ref. 23), dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 
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pugnar o que de direito.

Itaúba/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70573 Nr: 815-03.2012.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Givaldo Conrado Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, 

CNCG/MT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, §1º e §3º, impulsiono estes 

autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Requerente, via DJE, para no prazo legal, contrarrazoar o Recurso 

de Apelação de fls. 87/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71721 Nr: 1007-96.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI LANGE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar, via DJE, o advogado da 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da 

impugnação à execução apresentada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70581 Nr: 825-47.2012.811.0096

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS, 

brasileiro(a), Telefone 65.3026-4023. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Requerido para efetuar o pagamento da MULTA 

no prazo de 05 (cinco) dias, consistente no pagamento de 50% (cinquenta 

por cento) do salário mínimo vigente, a este Juízo, no valor de R$ 426,47 

(quatrocentos e vinte seis reais e quarenta e sete centavos).

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Ante o teor da certidão (fl. 26), 

informando a não localização do requerido para intimação, bem como 

considerando a inexistência do número do Cadastro de Pessoas Físicas 

para que proceda busca nos sistemas a disposição deste Juízo, 

INTIME-SE por edital, nos termos do artigo 275, §2º. Transcorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado. Após, INTIME-SE 

por edital para pagamento da multa no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos 

do item 2.28.3, da CNGC/TJMT.Decorrido o prazo, sem o pagamento da 

multa, encaminhe-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT através de ofício, observando-se os incisos I a IV, do item 

2.28.3, da CNGC/TJMT.Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 11 de dezembro de 2017

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46532 Nr: 275-23.2010.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FONSECA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O, Renato Fraga Costa - OAB:12297-A/MT

 Autos n° 275-23.2010.811.0096 (Código 46532)

Requerente: Delegacia Municipal de Itaúba/MT

Indiciado: Adriano Fonseca Pedroso

 Vistos.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear a douta advogada Dra. Cristina Burato, a fim de que 

represente o indiciado Adriano Fonseca Pedroso durante o tramite 

processual.

 Arbitro honorários advocatícios a causídica nomeada, no valor 

equivalente a R$ 8.800,05 (oito mil e trezentos e quarenta e sete reais e 

vinte centavos), em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados 

do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 

09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor da 

defensora dativa, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se a causídica nomeada para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46240 Nr: 870-56.2009.811.0096

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CUBA, MARLENE APARECIDA BETARELI CUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNANDO BETELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ericson Cesar Gomes - 

OAB:8301-B

 Autos n° 2009/122 (Código 46240)

Requerente: Jorge Cuba e Marlene Aparecida Betareli Cuba

Requerido: Ednando Beteli

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 97, vez que já decorreu lapso temporal superior 

ao seu pedido.

Diante disso, intime-se o credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique outros bens penhoráveis, sob pena de extinção do feito (art. 53, 

§4º, Lei nº 9.099/95).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itaúba/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

Comarca de Itiquira

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37445 Nr: 388-14.2015.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJdLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Emília Maria Domingos 

Melo, representada por sua genitora Ivanez Domingos dos Santos, em 

desfavor de Paulo José de Lima Melo, todos devidamente qualificados nos 

autos da epígrafe.

Às fls. 86/87 a prisão civil do executado foi decretada.

Mandado de prisão cumprido às fls. 106.

O executado juntos aos autos o comprovante do pagamento do débito 

alimentício (fls. 107).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Considerando que fora pago as prestações alimentícias em atraso, 

incluídas aquelas vencidas no curso da presente execução, determino a 

expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, nos termos do art. 528, § 6º, do 

CPC, salvo se por outro motivo estiver preso.

Tendo em vista que a parte autora estava sendo assistida pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da parte autora. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 45156 Nr: 1504-21.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Julia B. de Oliveira - 

OAB:21.784, Vinicius Carllos Cruvinel - OAB:19.490

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE carta precatória ao Juízo de Rondonópolis/MT com a finalidade 

de intimar o (s) executado (s) no endereço indicado às fls. 112, para que, 

em 03 (três) dias, efetue o pagamento, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada sua prisão civil.

 Decorrido o prazo, intime-se a credora para que informe, o recebimento 

ou não do débito alimentar.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46707 Nr: 2542-68.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Miranda Paraná, Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172/MT, Caio Fellipe Batista Vilamaior - OAB:20.699 AOB/MT

 "Vistos etc. Intime-se a Defesa, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se e quanto o teor das certidões de fls. 403 e 417. Condeno o 

Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor do Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob o nº 

9.892-B, fixados em 01 (uma) URH. Expeça-se a respectiva 

certidão.Cumpra-se com eficiência o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48087 Nr: 512-26.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myller Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24064/O, ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - OAB:5136

 "Vistos etc. Nomeio como defensor dativo do réu o Dr. Renato Gonçalves 

raposo. Expeça-se ofício conforme requerido pelo MP. Abra-se vistas dos 

autos as partes por 10 (dez) dias para memoriais finais, começando pelo 

MP. Cumpra-se com eficiência o necessário”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33001 Nr: 185-86.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Intimação da Advogada do Réu para, no prazo legal, apresentar as 

razões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 53112 Nr: 3258-61.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE DA ROCHA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, RAPHAEL SANTOS COELHO - OAB:23070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, observo que a parte autora requer o pagamento das 

custas processuais ao final do processo, alegando que no momento 

encontra-se impossibilidade de recolher as custas.

Todavia a CNGC dispõe que as taxas, custas e despesas judiciais não 

serão recolhidas, caso a parte demonstre a incapacidade de arcar com tal 

despesas. Vejamos.

“Art. 456, Cap. II, Seção 14: A taxa judiciária, as custas judiciais e 

despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, 

exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea 

do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade 

no momento exigível”.

Sendo assim, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a impossibilidade de recolher as custas no momento.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52364 Nr: 2878-38.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilze Maria Manosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, constato que a requerente pleiteou a 

gratuidade da justiça, nos termos da lei n.º 7.115/83, em harmonia com o 

artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, para fins de direito, no entanto, 
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não aportou aos autos à declaração de pobreza, nos termos seguintes:

 A Lei 7115/83 em seu art. 1º dispõe que “A declaração destinada a fazer 

prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia 

ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interesse ou por 

procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”. 

Logo, constata-se que o indeferimento da gratuidade sem fundamento 

válido ignora o referido dispositivo.

Deste modo, necessário se faz que a declaração de pobreza da 

requerente, uma vez que alega não ter condições financeiras de arcar 

com as custas e despesas acarretados pelo trâmite regular de um 

processo, sem prejuízo e/ou de sustento da própria família.

Posto isso, intime-se o procurador da requerente para que emende a 

inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 53477 Nr: 3460-38.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO 

de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Alto Taquari/MT, 

para onde determino a remessa deste feito.Intimem-se.Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55614 Nr: 455-71.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEAGRO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenador do Posto Fiscal Benedito de 

Souza Corbelino "Dito Preto", ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ARAGÃO DOS SANTOS - 

OAB:346192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:346192

 Posto isto, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar que a Autoridade 

Coatora libere imediatamente a mercadoria apreendida no termo de 

apreensão e depósito nº 1133697-6.Notifique-se a autoridade impetrada a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I).Nos termos do artigo 7º, 

inciso II, da Lei n. 12.016/2009, intime-se o Estado de Mato Grosso, 

enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito.Após 

esse prazo, com ou sem as informações, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 10 dias (art. 12 da Lei 

12.016/2009).Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55614 Nr: 455-71.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEAGRO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenador do Posto Fiscal Benedito de 

Souza Corbelino "Dito Preto", ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ARAGÃO DOS SANTOS - 

OAB:346192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:346192

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51470 Nr: 2384-76.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Camatte Markus - 

OAB:MS/14.727

 “Vistos etc. Tendo em vista a ausência injustificada da testemunha, 

redesigno o ato para o dia 27/03/2018, às 14h45min. Determino desde já a 

condução coercitiva da referida testemunha".

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31800 Nr: 606-50.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEdS, MJdJLdS, JEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com arrimo no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, por 

falta de condições para o desenvolvimento válido e regular do feito e a 

inércia da parte autora em promovê-lo.Sem custas ante a concessão da 

assistência judiciária gratuita.INTIME-SE a parte autora, através de seus 

advogados e, a parte requerida por mandado. NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.Certificado o trânsito esta em julgado, proceda-se à baixa e ao 

arquivamento dos autos, com as respectivas anotações, averbações e 

comunicações de estilo.Por fim, após o trânsito em julgado DETERMINO 

que seja providenciada a baixa das restrições que eventualmente existem 

no processo.Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1867 Nr: 133-50.2002.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia de Freitas Alvarez, Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Zélia de Barros, Gerci Gomes de 

Miranda, Oscalina Marques de Miranda, Maria Aparecida de Lana, Carlos 

Alberto de Lanas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lúcia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT 8.311, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:3.560-A, 

Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6.702/MT, Uemerson 

Alves Ferreira - OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo dos Santos Neto 

- OAB:3.910, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6.702/MT

 Vistos.

Antes de deliberar acerca da petição de fls. 426/427 dos autos, 

DETERMINO a intimação da parte exequente, via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe os números dos CPF´s (Cadastro de Pessoa 

Física) das Sr.ªs Oscalina Marques Miranda e Maria Aparecida de Lanas, 

a fim de viabilizar o atendimento do requerimento de fls. 426/427 dos 

autos.
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Atendida a determinação retro ou decorrido o prazo fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 14 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33693 Nr: 948-27.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 (...)DEFIRO o pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, via sistema via 

sistema Bacenjud, bloqueando os valores constantes nas contas do 

Executado SIDNEI FERREIRA DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 

823.418.931-04, até o limite de R$ 13.851,12 (treze mil oitocentos e 

cinquenta e um reais e doze centavos), nos termos da planilha de cálculos 

atualizada (fls. 132/133), juntando-se aos autos cópia da operação.Caso 

frutífero o bloqueio, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido 

pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada 

judicialmente. Após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora 

online, para os fins do § 2º, do art. 854 do CPC, que poderá se manifestar 

nos termos do § 3º do referido artigo – comprovando que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.Se vier aos autos 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e FAÇAM-ME 

conclusos.REJEITADA ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, DESBLOQUEIE-SE a 

importância tendo em vista que, nos termos do art. 836 do CPC, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente.De outro 

vértice, na hipótese de restar INFRUTÍFERA, integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no 

art. 835 do CPC, DETERMINO a inserção de constrição nos veículos de via 

terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via 

Sistema RENAJUD.Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser 

intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão 

da penhora.Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, (...).Permaneçam os autos em gabinete 

para efetivação da restrição, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31674 Nr: 464-46.2013.811.0047

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdA, YHdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIME-SE a parte requerida através de seu advogado (fls. 25) para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresente as alegações finais.

 Após, REMETAM-ME os autos concluso para sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38838 Nr: 138-81.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO APARECIDO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos

Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro do ano corrente esta 

magistrada participará do Curso de Formação Continuada, sobre o tema 

“Direito e Gênero: debates sobre violências contra as mulheres”, a ser 

realizado nas instalações da ESMAGIS-MT, REDESIGNO a audiência 

aprazada para o dia 10 de abril de 2018, às 13h30.

 INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47240 Nr: 420-51.2018.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELAIR APOLINÁRIO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para AUTORIZAR a entrada e 

permanência de criança ou adolescente, bem como a participação de 

menores na prática esportiva, mediante autorização escrita dos pais ou 

responsáveis, no evento denominado “2.ª PROVA DO LAÇO COMPRIDO”, 

que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 do mês de fevereiro do corrente ano, 

com a seguinte programação: Dia 23/02 – início a partir das 12 horas com 

previsão de término às 20 horas; Dia 24/02 - início a partir das 07 horas 

com previsão de término às 20 horas; Dia 25/02 - início a partir das 07 

horas com previsão de término às 20 horas, a ser realizado nas 

dependências da Sítio Nossa Senhora Aparecida, Comunidade Altelândia, 

Zona Rural de Jauru /MT, ADVERTINDO, expressamente, o organizador do 

evento acerca da proibição de venda ou fornecimento de bebidas 

alcoólicas e cigarros a menores de 18 (dezoito) anos, inclusive com a 

colocação de placas ostensivas no evento indicando a referida proibição, 

devendo ser OBSERVADA A LEGISLAÇÃO CORRELATA SOBRE O TEMA 

E AS SEGUINTES CAUTELAS: (...).CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 23 de fevereiro 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35729 Nr: 467-30.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA LOPES FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 26 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47268 Nr: 437-87.2018.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Angelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04, defiro a liminar 

pleiteada.Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça apreender o veículo, marca FIAT, modelo Strada 

Adventure Cabine, cor prata, placa NJE3783, ano 2009, chassi 

9BD27804D97143860, renavam 132485290, onde quer que o encontre e 

depositá-lo em mãos do representante legal do requerente, ou de quem 

este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, 

cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas.O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos.Proceda-se a vistoria do 

veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser 

descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado 

de conservação, quilometragem, arbitrando-se o seu valor, entre outras 

características que se mostrem relevantes. CITE-SE a parte Requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a 

contar da execução da liminar.Consigno que, para reaver o bem 

apreendido, o requerido deverá realizar o pagamento da integralidade da 

dívida, efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas.O mandado poderá ser cumprido com os 

benefícios do § 2º, artigo 212, do CPC e, se necessário, mediante certidão 

do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxílio policial 

para efetivo cumprimento da medida.Certifique-se o pagamento das 

diligências do Oficial de Justiça, se necessário, intime-se a parte 

requerente para que efetue o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. (...) 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45397 Nr: 1679-18.2017.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA CAFE MARINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:21490/O

 Isso posto, julgo procedente o pedido, declarando quitado o débito entre 

as partes, vez que houve purgação da mora com o pagamento de todas 

as parcelas vencidas e vincendas, e consequentemente, EXTINGO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor do 

autor referente ao valor depositado em conta judicial (fls. 55).REVOGO a 

decisão liminar (fls. 37/38) e determino a imediata RESTITUIÇÃO do veículo 

automotor apreendido, livre de ônus, expedindo-se o respectivo mandado. 

Em virtude do princípio da causalidade, condeno a parte ré (que deu causa 

a propositura da demanda) ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que, de acordo com os critérios 

previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Certificado o trânsito 

em julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 24 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46880 Nr: 181-47.2018.811.0047

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Hércules Ferreira Sodré

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elder Kennidy de Almeida 

Santos - OAB:18890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE o exposto, extingo o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, ante a perda 

superveniente do interesse processual de agir (interesse utilidade), e 

determino o seu ARQUIVAMENTO.Cientifique-se o Ministério 

Público.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 23 de 

fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47300 Nr: 451-71.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nas provas acostadas, arbitro os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, correspondente 

ao valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), 

devidos à partir da CITAÇÃO, colocando o valor a disposição da 

representante legal dos infantes, mediante recibo, até dia 10 (dez) de 

cada mês.DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃOConsiderando 

a nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor, que prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, Advogados, 

Defensores Públicos e membros do Ministério Público, e considerando 

ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2018 às 13h50.CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Ré, do inteiro teor da decisão que fixa os alimentos provisórios, bem como 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA de conciliação, devendo ser observado 

pela Secretaria, que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência de conciliação e deverá estar desacompanhado 

de cópia da petição inicial, assegurado à parte ré o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo. (art. 695, e seguintes do Código de Processo 

Civil).A citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias da data aprazada para a audiência (art. 695, § 2º, CPC).O prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2 (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45756 Nr: 1884-47.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM CRISTIAN PINTO RAMOS, Henrique 

Laurentino de Jesus, Pablo da Silva Cardoso, Anderson David da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Correa Silva - 

OAB:19246

 Compulsando os autos, verifica-se que os denunciados foram 

devidamente citados (fls. 159/160) e apenas Henrique Laurentino de 

Jesus afirmou que reúne condições financeiras para constituir advogado 
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e os demais solicitaram que lhes fossem nomeado defensor dativo, nos 

termos da lei.

 Diante dessas circunstâncias, e por inexistir serviços de Defensoria 

Pública nesta Comarca, bem como por ser indeclinável o direito à defesa 

técnica nos processos desta natureza, e, ainda, para preservar o 

contraditório e a ampla defesa, NOMEIO a advogada Dra. BEATRIZ VIEIRA 

BITENCOURT, inscrita na OAB/MT nº 24070/O, para patrocinar a defesa 

dos acusados PABLO DA SILVA CARDOSO e ANDERSOS DAVID DA 

SILVA.

 Nomeio a Dra. AMANDA SCARANTE LOPES, inscrita na OAB/MT nº 

23.258/O, para patrocínio da defesa do denunciado WILLIAN CRISTIAN 

PINTO RAMOS, tendo em vista que há divergência entre as teses 

defensivas.

INTIMEM-SE pessoalmente as defensoras acima nomeadas, para 

manifestar aceitação do múnus, sendo que, em caso de aceitação, 

deverão apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO no prazo legal, bem como 

acompanhar o processo até o deslinde final, quando lhes serão arbitrado 

honorários advocatícios, nos termos da Tabela de Honorários 

Advocatícios da OAB/MT.

 Apresentada as defesas, sendo arguida preliminar ou procedida a juntada 

de documentos, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos para a análise de eventual hipótese 

de absolvição sumária – art. 397 do CPP – ou designação de dia e hora 

para a audiência – art. 399 do CPP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45397 Nr: 1679-18.2017.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA CAFE MARINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:21490/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, a fim de que informe os dados bancários 

necessários à expedição do Alvará de Liberação dos valores depositados 

nos autos (Banco, Agência, Conta corrente, Identificação e CPF/CNPJ do 

titular).

Jauru, 27 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46973 Nr: 261-11.2018.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdMC, CNdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE RICARDO LUCAS 

ROSA - OAB:15896

 Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO 

para processar e julgar o presente feito, e como corolário, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE PORTO 

ESPERIDIÃO/MT.INTIME-SE, a parte autora, via DJE. NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. Após, feitas as baixas necessárias, REMETAM-SE os 

autos ao juízo competente.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário com 

urgência.Jauru/MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35353 Nr: 282-89.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS, CHMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 28 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11843 Nr: 145-20.2009.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PIRES COMÉRCIO, JOSE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 Vistos.

Primeiramente, antes de determinar a citação da parte executada mediante 

expedição de edital, com fundamento no art. 256, § 3°, do CPC, 

DETERMINO que sejam empreendidas diligências junto aos sistemas 

InfoJud, Bacenjud, Renajud e Siel coma finalidade de se obter informações 

acerca da localização da parte executada.

Aportando aos autos informações acerca da localização da parte 

executada que ainda não foram diligenciadas nos autos, DETERMINO que 

a secretaria empreenda as diligencias necessárias no sentido de 

providenciar o efetivo cumprimento da decisão de fls. 12 dos autos.

Não se obtendo novo endereço da parte executada, REMETAM-ME os 

autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30469 Nr: 288-04.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Ribeiro Mendes de Souza, Ribeiro 

Representações Comerciais Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente às fls. 237 dos autos, 

para tanto DETERMINO a expedição de mandado de penhora e avaliação 

dos veículos indicados às fls. 241 e 243 dos autos.

Com a efetivação da penhora e avaliação dos bens, INTIME-SE a parte 

executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, se opor por meio 

de embargos, conforme determina o art. 16, inciso III, da Lei n.º 6.830/80.

Apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE sua tempestividade, 
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APENSE-SE ao presente feito e, REMETAM-ME ambos os feitos conclusos 

para deliberação.

Uma vez decorrido o prazo sem que sejam oferecidos os embargos, fato 

que deverá ser certificado nos autos, INTIME-SE a parte exequente, 

mediante remessa dos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento do feito requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 14 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31856 Nr: 662-83.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Freitas Spagnol - 

OAB:17.697-B

 Vistos

INTIME-SE o acusado nos endereços noticiados às fls. 220 dos autos para 

que, fique ciente da renúncia apresentada às fls. 192, bem como para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado, sob pena de 

nomeação de defensor dativo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 4487 Nr: 385-82.2004.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMLLE, SRDC, GMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia A. de M. Navarro - 

OAB:6.660 OAB/MT, Gilmar Alves Ferreira - OAB:7092-B, Jair de 

Oliveira Lima - OAB:4.823-B

 (...).Assim, considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados (art. 835, do CPC), DEFIRO o pedido de tentativa 

de PENHORA ONLINE, via sistema via sistema Bacenjud, bloqueando os 

valores constantes nas contas dos Executados LATICÍNOS MIL LAC 

LTDA, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 36.973.998/0001-58, e 

dos sócios SINVAL ROSA DA CUNHA, inscrito no CPF sob o nº 

207.909.611-72, e GEDEON MARTINS DA ROCHA, inscrito no CPF sob o nº 

326.566.882-72, até o limite de R$ 344.213,70 (trezentos e quarenta e 

quatro mil duzentos e treze reais e setenta centavos), nos termos da 

planilha de cálculos atualizada (fls. 316), juntando-se aos autos cópia da 

operação.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13415 Nr: 420-32.2010.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani Xavier de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que as partes foram devidamente intimadas acerca do 

retorno dos autos e quedaram-se inertes, DETERMINO o arquivamento do 

feito com as baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9949 Nr: 928-80.2007.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Mota dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miro Tur Ltda, Sulina Seguradora S/A, IRB - 

Instituto Brasileiro de Resseguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sérgio Daniel - OAB:, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:OAB/MT 3937

 Vistos

CUMPRA-SE a secretaria o primeiro parágrafo da decisão de fls. 719 dos 

autos. Após, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30480 Nr: 299-33.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino de Assis Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIME-SE o advogado da parte autora, via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias se manifeste acerca da cota ministerial de fls. 152/156 dos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30716 Nr: 546-14.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deliomar Monteiro de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que as partes foram devidamente intimadas acerca do 

retorno dos autos e quedaram-se inertes, DETERMINO o arquivamento do 

feito com as baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31383 Nr: 149-18.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cândida Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que as partes foram devidamente intimadas acerca do 

retorno dos autos e quedaram-se inertes, DETERMINO o arquivamento do 

feito com as baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31443 Nr: 208-06.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que a parte autora, devidamente intimada (fls. 142) 

permaneceu inerte (fls.143), DETERMINO o arquivamento do feito com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31458 Nr: 225-42.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuel Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada (fls. 149) e 

permaneceu inerte (fls. 150), DETERMINO o arquivamento do feito com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30379 Nr: 197-11.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que 

entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-98.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SATIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010026-98.2017.8.11.0047 REQUERENTE: VANDERLEI SATIL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. A priori, 

determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, 

§3º do NCPC/2015, por verificar que o montante atribuído pela autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais. Neste ínterim, entendo que a pretensão reparatória se refere ao 

teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Da Revelia. A Reclamada, 

apesar de ter apresentado defesa (Id 5774356), mesmo devidamente 

intimada, deixou de comparecer na audiência de conciliação (Id 5584874), 

razão pela qual, nos termos do art. 344 do Novo Código de Processo Civil 

reconheço a revelia. A presunção de veracidade decorrente da revelia é 

relativa, de forma que o juízo não estará obrigatoriamente vinculado a ela. 

Para que os fatos alegados na inicial sejam tidos como verdadeiros, eles 

devem ser corroborados com outras provas. Mérito. Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, 

uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar 

restrição no importe de R$ 104,13 (cento e quatro reais e treze centavos), 

contrato n. 0226730682, incluso nos órgãos de restrição em 06/09/2015. 

A parte reclamada REVEL, por sua vez, em contestação, afirma a 

existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, 

apresentou neste sentido. A contestação é estéril de prova, não juntou 

aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente o contrato 

entre as partes. Não foi juntado nenhum contrato assinado pela parte 

reclamante. Há, neste caso, ato ilícito, ensejador da obrigação de 

indenizar. Não é demais lembrar que, neste conflito de interesses, figura, 

de um lado, uma renomada empresa, dotada de todas as possibilidades de 

produção de prova, e de outro o particular, que se encontra na categoria 

de consumidor. Assim, este particular, não tendo a reclamante, segundo 

de modo verossímil afirma, contraído a obrigação de pagamento, sendo ela 

parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da 

reclamada a comprovação de que o reclamante participou da transação 

comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, daquele que alega, 

prova de fato negativo: São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências. Assim, inexistindo prova da regularidade do débito, de modo 

que há ato ilícito configurado, indevida a foi restrição comercial no nome 

do consumidor. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in 

verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de 

serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou 

culpa para emergir o dever de indenizar. Os danos que incidem sobre a 

vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, 

de maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

fixando o valor da causa em R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos 

reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos à data da 

distribuição da demanda, com fundamento nos artigos 292, § 3°, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR inexigível o débito 

mencionado na inicial; - DETERMINAR à parte Reclamada que, em 10 dias, 

retire o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente aos 

débitos do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento do 

valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 
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apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-98.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SATIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010026-98.2017.8.11.0047 REQUERENTE: VANDERLEI SATIL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. A priori, 

determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, 

§3º do NCPC/2015, por verificar que o montante atribuído pela autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais. Neste ínterim, entendo que a pretensão reparatória se refere ao 

teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Da Revelia. A Reclamada, 

apesar de ter apresentado defesa (Id 5774356), mesmo devidamente 

intimada, deixou de comparecer na audiência de conciliação (Id 5584874), 

razão pela qual, nos termos do art. 344 do Novo Código de Processo Civil 

reconheço a revelia. A presunção de veracidade decorrente da revelia é 

relativa, de forma que o juízo não estará obrigatoriamente vinculado a ela. 

Para que os fatos alegados na inicial sejam tidos como verdadeiros, eles 

devem ser corroborados com outras provas. Mérito. Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, 

uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar 

restrição no importe de R$ 104,13 (cento e quatro reais e treze centavos), 

contrato n. 0226730682, incluso nos órgãos de restrição em 06/09/2015. 

A parte reclamada REVEL, por sua vez, em contestação, afirma a 

existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, 

apresentou neste sentido. A contestação é estéril de prova, não juntou 

aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente o contrato 

entre as partes. Não foi juntado nenhum contrato assinado pela parte 

reclamante. Há, neste caso, ato ilícito, ensejador da obrigação de 

indenizar. Não é demais lembrar que, neste conflito de interesses, figura, 

de um lado, uma renomada empresa, dotada de todas as possibilidades de 

produção de prova, e de outro o particular, que se encontra na categoria 

de consumidor. Assim, este particular, não tendo a reclamante, segundo 

de modo verossímil afirma, contraído a obrigação de pagamento, sendo ela 

parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da 

reclamada a comprovação de que o reclamante participou da transação 

comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, daquele que alega, 

prova de fato negativo: São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências. Assim, inexistindo prova da regularidade do débito, de modo 

que há ato ilícito configurado, indevida a foi restrição comercial no nome 

do consumidor. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in 

verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de 

serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou 

culpa para emergir o dever de indenizar. Os danos que incidem sobre a 

vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, 

de maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

fixando o valor da causa em R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos 

reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos à data da 

distribuição da demanda, com fundamento nos artigos 292, § 3°, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR inexigível o débito 

mencionado na inicial; - DETERMINAR à parte Reclamada que, em 10 dias, 

retire o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente aos 

débitos do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento do 

valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-94.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELMA PERRUT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010132-94.2016.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA DELMA PERRUT DA 

SILVA REQUERIDO: AMERICAN AIRLINES Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Mérito Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais, proposta por ARIA DELMA PERRUT DA SILVA 

em face da AMERICAN AIRLINES, ambas qualificadas nos autos. Em suma, 

afirma a requerente que contratou voo de Nova York com escala em São 

Paulo, previsto para o dia 27 de novembro de 2013. Ocorre que, após a 

decolagem, perdeu a conexão não chegando no destino final (Cuiabá/MT) 

no horário previsto (13:45hs). Aduz que comprou outra passagem aérea 

de empresa distinta no valor de R$ 545,30 (quinhentos e quarenta e cinco 

reais e trinta centavos), chegando a Cuiabá mais de 19:00hs. Fato que 

causou mais transtornos, pois para dar prosseguimento ao seu destino 

final seria através da Van (horário de saída as 17:00hs), tendo que 

passar a noite no aeroporto de Cuiabá, para no dia seguinte seguir 
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viagem. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada aduz que o 

atraso foi apenas de 20 minutos em decorrência de problemas 

operacionais. Afirma que não cometeu ato ilícito e que não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar, vez que em 

virtude da Autora ter perdido sua conexão para a cidade de Cuiabá, foi 

providenciada a sua realocação para o voo G32074 operado pela 

empresa GOL, que possuía horário de partida às 13:40hs. Pois bem. 

Tem-se por aplicável ao caso em tela a Convenção de Montreal (que 

substituiu a Convenção de Varsóvia), a qual trata especificamente do 

transporte aéreo internacional, da qual o Brasil é signatário desde 1999, 

por meio do Decreto nº 5.910/2006. O prazo de prescrição para ações 

decorrentes de voos internacionais é, de forma pacífica, de 02 (dois) 

anos, vejamos: Art. 35 – “O direito à indenização se extinguirá se a ação 

não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de 

chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, 

ou do da interrupção do transporte”. Após análise das datas, verifica-se 

que a propositura da ação ocorreu em 10/11/2016 e tendo os fatos 

ocorridos em 27/11/2013, deveria a parte autora ter proposto a ação, no 

máximo, em 26/11/2015. Assim, a hipótese é de improcedência do pedido, 

em razão da prescrição. Pois, o direito não socorre quem adormece - 

dormientibus non succurrit ius. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades. Publicada e registrada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-94.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELMA PERRUT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010132-94.2016.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA DELMA PERRUT DA 

SILVA REQUERIDO: AMERICAN AIRLINES Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Mérito Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais, proposta por ARIA DELMA PERRUT DA SILVA 

em face da AMERICAN AIRLINES, ambas qualificadas nos autos. Em suma, 

afirma a requerente que contratou voo de Nova York com escala em São 

Paulo, previsto para o dia 27 de novembro de 2013. Ocorre que, após a 

decolagem, perdeu a conexão não chegando no destino final (Cuiabá/MT) 

no horário previsto (13:45hs). Aduz que comprou outra passagem aérea 

de empresa distinta no valor de R$ 545,30 (quinhentos e quarenta e cinco 

reais e trinta centavos), chegando a Cuiabá mais de 19:00hs. Fato que 

causou mais transtornos, pois para dar prosseguimento ao seu destino 

final seria através da Van (horário de saída as 17:00hs), tendo que 

passar a noite no aeroporto de Cuiabá, para no dia seguinte seguir 

viagem. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada aduz que o 

atraso foi apenas de 20 minutos em decorrência de problemas 

operacionais. Afirma que não cometeu ato ilícito e que não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar, vez que em 

virtude da Autora ter perdido sua conexão para a cidade de Cuiabá, foi 

providenciada a sua realocação para o voo G32074 operado pela 

empresa GOL, que possuía horário de partida às 13:40hs. Pois bem. 

Tem-se por aplicável ao caso em tela a Convenção de Montreal (que 

substituiu a Convenção de Varsóvia), a qual trata especificamente do 

transporte aéreo internacional, da qual o Brasil é signatário desde 1999, 

por meio do Decreto nº 5.910/2006. O prazo de prescrição para ações 

decorrentes de voos internacionais é, de forma pacífica, de 02 (dois) 

anos, vejamos: Art. 35 – “O direito à indenização se extinguirá se a ação 

não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de 

chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, 

ou do da interrupção do transporte”. Após análise das datas, verifica-se 

que a propositura da ação ocorreu em 10/11/2016 e tendo os fatos 

ocorridos em 27/11/2013, deveria a parte autora ter proposto a ação, no 

máximo, em 26/11/2015. Assim, a hipótese é de improcedência do pedido, 

em razão da prescrição. Pois, o direito não socorre quem adormece - 

dormientibus non succurrit ius. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades. Publicada e registrada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-94.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELMA PERRUT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010132-94.2016.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA DELMA PERRUT DA 

SILVA REQUERIDO: AMERICAN AIRLINES Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Mérito Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais, proposta por ARIA DELMA PERRUT DA SILVA 

em face da AMERICAN AIRLINES, ambas qualificadas nos autos. Em suma, 

afirma a requerente que contratou voo de Nova York com escala em São 

Paulo, previsto para o dia 27 de novembro de 2013. Ocorre que, após a 

decolagem, perdeu a conexão não chegando no destino final (Cuiabá/MT) 

no horário previsto (13:45hs). Aduz que comprou outra passagem aérea 

de empresa distinta no valor de R$ 545,30 (quinhentos e quarenta e cinco 

reais e trinta centavos), chegando a Cuiabá mais de 19:00hs. Fato que 

causou mais transtornos, pois para dar prosseguimento ao seu destino 

final seria através da Van (horário de saída as 17:00hs), tendo que 

passar a noite no aeroporto de Cuiabá, para no dia seguinte seguir 

viagem. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada aduz que o 

atraso foi apenas de 20 minutos em decorrência de problemas 

operacionais. Afirma que não cometeu ato ilícito e que não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar, vez que em 

virtude da Autora ter perdido sua conexão para a cidade de Cuiabá, foi 

providenciada a sua realocação para o voo G32074 operado pela 

empresa GOL, que possuía horário de partida às 13:40hs. Pois bem. 

Tem-se por aplicável ao caso em tela a Convenção de Montreal (que 

substituiu a Convenção de Varsóvia), a qual trata especificamente do 

transporte aéreo internacional, da qual o Brasil é signatário desde 1999, 

por meio do Decreto nº 5.910/2006. O prazo de prescrição para ações 

decorrentes de voos internacionais é, de forma pacífica, de 02 (dois) 

anos, vejamos: Art. 35 – “O direito à indenização se extinguirá se a ação 

não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de 
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chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, 

ou do da interrupção do transporte”. Após análise das datas, verifica-se 

que a propositura da ação ocorreu em 10/11/2016 e tendo os fatos 

ocorridos em 27/11/2013, deveria a parte autora ter proposto a ação, no 

máximo, em 26/11/2015. Assim, a hipótese é de improcedência do pedido, 

em razão da prescrição. Pois, o direito não socorre quem adormece - 

dormientibus non succurrit ius. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades. Publicada e registrada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-04.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000088-04.2017.8.11.0047 REQUERENTE: SIRLENE DIAS DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, CLADAL ADMINISTRADORA E 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. As partes firmaram 

acordo em audiência de conciliação e requerem a sua homologação (Id 

9941740). Pelo exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO da transação 

celebrada pelas partes e com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do 

NCPC/15, decido pela extinção do processo, com resolução do mérito. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Tuliane Patrice 

Franchi Barros Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-04.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000088-04.2017.8.11.0047 REQUERENTE: SIRLENE DIAS DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, CLADAL ADMINISTRADORA E 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. As partes firmaram 

acordo em audiência de conciliação e requerem a sua homologação (Id 

9941740). Pelo exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO da transação 

celebrada pelas partes e com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do 

NCPC/15, decido pela extinção do processo, com resolução do mérito. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Tuliane Patrice 

Franchi Barros Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-04.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000088-04.2017.8.11.0047 REQUERENTE: SIRLENE DIAS DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, CLADAL ADMINISTRADORA E 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. As partes firmaram 

acordo em audiência de conciliação e requerem a sua homologação (Id 

9941740). Pelo exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO da transação 

celebrada pelas partes e com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do 

NCPC/15, decido pela extinção do processo, com resolução do mérito. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Tuliane Patrice 

Franchi Barros Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-86.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON SOUZA CANDIDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENXOVAIS SERRANA DO NORTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARYSSON LUIZ IMAI OAB - PR40193 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010042-86.2016.8.11.0047 REQUERENTE: VANDERSON SOUZA 

CANDIDO REQUERIDO: ENXOVAIS SERRANA DO NORTE LTDA - EPP 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Trata-se de 

ação de conhecimento em que figura como autor Vanderson Souza 

Candido e como promovida Enxovais Serrana do Norte Ltda ME, ambos 

qualificados na inicial. Aduz a parte autora que ao tentar realizar uma 

compra a prazo foi informado que o seu nome está incluído na lista de 

devedores dos sistemas de proteção ao crédito, no valor de R$ 471,00 

(quatrocentos e setenta e um reais), pela reclamada, em decorrência do 

não pagamento das prestações pactuadas. Isso porque, alega que 

realizou uma compra de enxovais, por meio de um vendedor que se 

deslocou até a sua propriedade rural, tendo este se comprometido a 

enviar boletos bancários para o adimplemento da obrigação. Ocorre que, 

segundo o autor, não lhe foi enviado nenhum documento para que fosse 

possível pagar pela mercadoria adquirida. No entanto, após procurar pela 

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), desta comarca, efetuou o pagamento 

do débito. Todavia, passado um mês da quitação, informa que o seu nome 

continua na lista de devedores. A reclamada, em suma, afirma que após 
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contato do autor com a microempresa através do funcionário Tharles, que 

por sua vez, ao perceber o erro, imediatamente providenciou a exclusão 

da inscrição indevida. Por fim, alega que não cometeu ato ilícito, não 

estando presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. Pois 

bem. Pelo que se vê dos documentos que acompanham a inicial, a parte 

reclamante realizou acordo para pagamento de todos os seus débitos 

perante a reclamada, e mesmo assim a parte reclamada manteve restrição 

comercial por lapso superior a 30 (trinta) dias, restrição esta que somente 

foi baixada por força de decisão liminar. Assim, adotada contra o 

consumidor restrição de ordem comercial, ou simplesmente não tendo sido 

ela em prazo razoável excluída após o cumprimento da obrigação, há ato 

ilícito, capaz de embasar édito reparatório: CDC, artigo 6º, VI: “ São direitos 

básicos do consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...)”. Os danos que 

incidem sobre a vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de 

demonstração, de maneira que, por evidente, não há que se exigir da 

reclamante prova “manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além 

do mais, é sempre útil lembrar que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

favor da reclamante ilícito enriquecimento. Pelo exposto, OPINO pelo 

julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-56.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

AMADERI STEFANY DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010044-56.2016.8.11.0047 REQUERENTE: AMADERI STEFANY DA CRUZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. A reclamante afirma que foi usuária dos serviços 

de telefonia da reclamada, que solicitou o cancelamento do plano no inicio 

do ano 2015. Alega que pagou os débitos que detinha perante a 

reclamada, nada justificando registro de restrição comercial no seu nome 

e CPF. A reclamada alega que os débitos existem e que não cometeu ato 

ilícito, não estando presentes os requisitos necessários ao dever de 

indenizar. Pois bem, tratando-se de pedido de indenização, exige-se da 

parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão; 

neste caso, não há nos autos prova alguma, que a reclamante realizou 

pagamento dos seus débitos. Assim, cabia à reclamante comprovar os 

pagamentos dos seus débitos neste feito e não simplesmente alegar que 

estes foram pagos. No que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. Neste 

caso, o reclamante deixou de comprovar os alegados fatos narrados, 

tendo em vista que não foi juntado nenhum documento que comprovasse 

que quitou seus débitos perante a reclamada. Por fim, em relação à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010084-38.2016.8.11.0047 REQUERENTE: SEBASTIAO BATISTA DE 

ABREU REQUERIDO: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA., 

MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

NCPC/15. Preliminar. - Da Falta de Interesse de Agir Em relação a preliminar 

suscitada pela Reclamada na contestação, entendo que essas se 

confundem com o mérito, e com ele serão analisados em momento 

posterior. - Da Incompetência do Juizado Especial Rejeito a preliminar de 

incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. - Da Ilegitimidade Passiva Rejeito 

a preliminar suscitada pela 2ª Reclamada, considerando que há 

solidariedade entre todos os envolvidos na cadeia de consumo, por 

eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, 

parágrafo único do CDC. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por SEBASTIAO BATISTA DE 

ABREU em desfavor de SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL 

LTDA e MOVEIS ROMERA LTDA. A parte autora adquiriu aparelho SONY 

D6633 XPERIA z3 DUAL-PRETO, na loja da 2º reclamada, no valor de R$ 

2.361,83 (dois mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e três 

centavos). Afirma que ao tentar utilizar o aparelho o mesmo não funcionou 

corretamente. Após contato telefônico com a 1º reclamada foi orientada a 

enviar pelo correio o aparelho para manutenção na assistência técnica 

autorizada, sendo informada que o prazo máximo para conserto seria de 

30 dias a contar do recebimento na assistência. Ocorre que após o 

decurso do prazo o produto não foi devolvido. Assim sem conseguir 

reaver o aparelho e tão pouco o dinheiro, procurou pelo Procon Municipal, 

em sede de audiência de conciliação autora e 1º reclamada firmaram 

acordo, para devolução do valor pago pelo produto. O não cumprimento do 

referido acordo, ensejou a presente ação. A 1º reclamada, em sua 

contestação, alega que realizou a devolução do valor , através de ordem 

de pagamento, não podendo ser responsabilizada se a parte autora não 

sacou, em suma, alega que não cometeu ato ilícito e que não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. A 2º 

reclamada, em sua defesa, aduz que o acordo extrajudicial foi formalizado 
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de forma exclusiva entre o mesmo e a fabricante do produto (SONY), 

motivo pelo qual não se configura qualquer descumprimento por parte da 

reclamada que em nenhum momento assumiu qualquer compromisso de 

conserto do produto ou restituição correspondente. Afirma ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo, vez que não cometeu ato ilícito e que 

não estão presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. 

Pois bem. O Autor anexa Nota Fiscal referente ao produto adquirido, e 

envio do produto defeituoso à Assistência Técnica Autorizada (Id 

5390399). As reclamadas deixaram de comprovar que o produto foi 

devolvido para ao reclamante em perfeitas condições de uso ou ainda de 

comprovar que fora feita a restituição do valor pago, razão pela qual a 

procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Ademais, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Por fim, com relação ao pleito de indenização por danos 

materiais em dobro, deixo de acolhê-lo por não se tratar de cobrança 

indevida, devendo, portanto ser o autor restituído na forma simples. Pelo 

exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- CONDENAR SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas a restituírem à 

parte reclamante o valor de R$ 2.361,83 (dois mil trezentos e sessenta e 

um reais e oitenta e três centavos) acrescidos de juros de 1%, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, desde o desembolso; - 

CONDENAR SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas ao pagamento à 

parte autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010084-38.2016.8.11.0047 REQUERENTE: SEBASTIAO BATISTA DE 

ABREU REQUERIDO: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA., 

MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

NCPC/15. Preliminar. - Da Falta de Interesse de Agir Em relação a preliminar 

suscitada pela Reclamada na contestação, entendo que essas se 

confundem com o mérito, e com ele serão analisados em momento 

posterior. - Da Incompetência do Juizado Especial Rejeito a preliminar de 

incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. - Da Ilegitimidade Passiva Rejeito 

a preliminar suscitada pela 2ª Reclamada, considerando que há 

solidariedade entre todos os envolvidos na cadeia de consumo, por 

eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, 

parágrafo único do CDC. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por SEBASTIAO BATISTA DE 

ABREU em desfavor de SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL 

LTDA e MOVEIS ROMERA LTDA. A parte autora adquiriu aparelho SONY 

D6633 XPERIA z3 DUAL-PRETO, na loja da 2º reclamada, no valor de R$ 

2.361,83 (dois mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e três 

centavos). Afirma que ao tentar utilizar o aparelho o mesmo não funcionou 

corretamente. Após contato telefônico com a 1º reclamada foi orientada a 

enviar pelo correio o aparelho para manutenção na assistência técnica 

autorizada, sendo informada que o prazo máximo para conserto seria de 

30 dias a contar do recebimento na assistência. Ocorre que após o 

decurso do prazo o produto não foi devolvido. Assim sem conseguir 

reaver o aparelho e tão pouco o dinheiro, procurou pelo Procon Municipal, 

em sede de audiência de conciliação autora e 1º reclamada firmaram 

acordo, para devolução do valor pago pelo produto. O não cumprimento do 

referido acordo, ensejou a presente ação. A 1º reclamada, em sua 

contestação, alega que realizou a devolução do valor , através de ordem 

de pagamento, não podendo ser responsabilizada se a parte autora não 

sacou, em suma, alega que não cometeu ato ilícito e que não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. A 2º 

reclamada, em sua defesa, aduz que o acordo extrajudicial foi formalizado 

de forma exclusiva entre o mesmo e a fabricante do produto (SONY), 

motivo pelo qual não se configura qualquer descumprimento por parte da 

reclamada que em nenhum momento assumiu qualquer compromisso de 

conserto do produto ou restituição correspondente. Afirma ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo, vez que não cometeu ato ilícito e que 

não estão presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. 

Pois bem. O Autor anexa Nota Fiscal referente ao produto adquirido, e 

envio do produto defeituoso à Assistência Técnica Autorizada (Id 

5390399). As reclamadas deixaram de comprovar que o produto foi 

devolvido para ao reclamante em perfeitas condições de uso ou ainda de 

comprovar que fora feita a restituição do valor pago, razão pela qual a 

procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Ademais, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Por fim, com relação ao pleito de indenização por danos 

materiais em dobro, deixo de acolhê-lo por não se tratar de cobrança 

indevida, devendo, portanto ser o autor restituído na forma simples. Pelo 
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exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- CONDENAR SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas a restituírem à 

parte reclamante o valor de R$ 2.361,83 (dois mil trezentos e sessenta e 

um reais e oitenta e três centavos) acrescidos de juros de 1%, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, desde o desembolso; - 

CONDENAR SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas ao pagamento à 

parte autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010084-38.2016.8.11.0047 REQUERENTE: SEBASTIAO BATISTA DE 

ABREU REQUERIDO: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA., 

MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

NCPC/15. Preliminar. - Da Falta de Interesse de Agir Em relação a preliminar 

suscitada pela Reclamada na contestação, entendo que essas se 

confundem com o mérito, e com ele serão analisados em momento 

posterior. - Da Incompetência do Juizado Especial Rejeito a preliminar de 

incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. - Da Ilegitimidade Passiva Rejeito 

a preliminar suscitada pela 2ª Reclamada, considerando que há 

solidariedade entre todos os envolvidos na cadeia de consumo, por 

eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, 

parágrafo único do CDC. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por SEBASTIAO BATISTA DE 

ABREU em desfavor de SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL 

LTDA e MOVEIS ROMERA LTDA. A parte autora adquiriu aparelho SONY 

D6633 XPERIA z3 DUAL-PRETO, na loja da 2º reclamada, no valor de R$ 

2.361,83 (dois mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e três 

centavos). Afirma que ao tentar utilizar o aparelho o mesmo não funcionou 

corretamente. Após contato telefônico com a 1º reclamada foi orientada a 

enviar pelo correio o aparelho para manutenção na assistência técnica 

autorizada, sendo informada que o prazo máximo para conserto seria de 

30 dias a contar do recebimento na assistência. Ocorre que após o 

decurso do prazo o produto não foi devolvido. Assim sem conseguir 

reaver o aparelho e tão pouco o dinheiro, procurou pelo Procon Municipal, 

em sede de audiência de conciliação autora e 1º reclamada firmaram 

acordo, para devolução do valor pago pelo produto. O não cumprimento do 

referido acordo, ensejou a presente ação. A 1º reclamada, em sua 

contestação, alega que realizou a devolução do valor , através de ordem 

de pagamento, não podendo ser responsabilizada se a parte autora não 

sacou, em suma, alega que não cometeu ato ilícito e que não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. A 2º 

reclamada, em sua defesa, aduz que o acordo extrajudicial foi formalizado 

de forma exclusiva entre o mesmo e a fabricante do produto (SONY), 

motivo pelo qual não se configura qualquer descumprimento por parte da 

reclamada que em nenhum momento assumiu qualquer compromisso de 

conserto do produto ou restituição correspondente. Afirma ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo, vez que não cometeu ato ilícito e que 

não estão presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. 

Pois bem. O Autor anexa Nota Fiscal referente ao produto adquirido, e 

envio do produto defeituoso à Assistência Técnica Autorizada (Id 

5390399). As reclamadas deixaram de comprovar que o produto foi 

devolvido para ao reclamante em perfeitas condições de uso ou ainda de 

comprovar que fora feita a restituição do valor pago, razão pela qual a 

procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Ademais, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Por fim, com relação ao pleito de indenização por danos 

materiais em dobro, deixo de acolhê-lo por não se tratar de cobrança 

indevida, devendo, portanto ser o autor restituído na forma simples. Pelo 

exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- CONDENAR SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas a restituírem à 

parte reclamante o valor de R$ 2.361,83 (dois mil trezentos e sessenta e 

um reais e oitenta e três centavos) acrescidos de juros de 1%, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, desde o desembolso; - 

CONDENAR SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas ao pagamento à 

parte autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010086-08.2016.8.11.0047 REQUERENTE: ROGERIO GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada, uma vez que desconhece o débito, bem como por ter afirmado 

tratar-se de uma fraude na utilização de seus dados pessoais a ponto de 

justificar a restrição no importe de R$ 743,92 (setecentos e quarenta e 

três reais e noventa e dois centavos), referente ao suposto contrato de nº 

1500436444, cujo Registro de Inadimplência do SPC remonta desde 

11/04/2017. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora não adimpliu com suas obrigações, que acabou por acarretar a 

inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes e por assim, 

afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para 

que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil que prove a existência de relação contratual 

entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o 

mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do 

art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a 

reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o 

dano moral é presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios 

fatos e independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que 

surja a obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) mostra-se 

eficaz para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento 

de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada e RATIFICAR os efeitos concedidos em liminar (Id 5390414); - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010086-08.2016.8.11.0047 REQUERENTE: ROGERIO GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada, uma vez que desconhece o débito, bem como por ter afirmado 

tratar-se de uma fraude na utilização de seus dados pessoais a ponto de 

justificar a restrição no importe de R$ 743,92 (setecentos e quarenta e 

três reais e noventa e dois centavos), referente ao suposto contrato de nº 

1500436444, cujo Registro de Inadimplência do SPC remonta desde 

11/04/2017. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora não adimpliu com suas obrigações, que acabou por acarretar a 

inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes e por assim, 

afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para 

que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil que prove a existência de relação contratual 

entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o 

mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do 

art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a 

reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o 

dano moral é presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios 

fatos e independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que 

surja a obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) mostra-se 

eficaz para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 
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reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento 

de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada e RATIFICAR os efeitos concedidos em liminar (Id 5390414); - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010086-08.2016.8.11.0047 REQUERENTE: ROGERIO GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada, uma vez que desconhece o débito, bem como por ter afirmado 

tratar-se de uma fraude na utilização de seus dados pessoais a ponto de 

justificar a restrição no importe de R$ 743,92 (setecentos e quarenta e 

três reais e noventa e dois centavos), referente ao suposto contrato de nº 

1500436444, cujo Registro de Inadimplência do SPC remonta desde 

11/04/2017. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora não adimpliu com suas obrigações, que acabou por acarretar a 

inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes e por assim, 

afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para 

que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil que prove a existência de relação contratual 

entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o 

mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do 

art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a 

reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o 

dano moral é presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios 

fatos e independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que 

surja a obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) mostra-se 

eficaz para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento 

de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada e RATIFICAR os efeitos concedidos em liminar (Id 5390414); - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010133-79.2016.8.11.0047 REQUERENTE: LEANDRO GONCALVES 

CAMPOS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do NCPC/15. Em suma, 

alega a parte reclamante contratou o pacote de serviços da parte 

reclamada em 27/07/2015, tendo pago o valor de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais) a título de taxa para liberação da instalação. Afirma que mesmo 

tendo pagado a referida taxa, o serviço não foi instalado. Aduz que no 

PROCON deste município, após contato com a reclamada restou agendado 

a instalação para o dia 27/08/2015, de novo o serviço não foi realizado. Na 

audiência de conciliação no PROCON deste município em 16/10/2015 as 

partes acordaram que o contrato já se encontrava cancelado e que a 

reclamada faria a devolução do valor pago em conta bancária apontada 
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pela parte autora, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis. Em razão da 

omissão da reclamada, o reclamante pretende ver a parte reclamada 

condenada e judicialmente compelida a restituição da quantia paga além da 

indenização por danos morais, por defeituosa prestação de serviço. 

Opondo-se à pretensão reparatória, a reclamada afirma que não cometeu 

ato ilícito, vez que não foi possível realizar o deposito do valor acordado 

no PROCON, ante a inconsistência de dados do titular, e que não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. Pois bem. Os 

documentos anexados aos autos comprovam o pagamento da taxa de 

instalação (Id 5390871) e não instalação dos serviços, bem como negativa 

do segundo acordo (Id 5390894) oferecido e negado pela própria 

reclamada em sede de audiência de conciliação (Id 5390926). Assim, 

restando evidenciado a não instalação dos serviços e a negativa de 

restituir o valor pago, há ato ilícito, capaz de embasar édito reparatório, 

nos termos do CDC, artigo 6º, VI: “ São direitos básicos do consumidor: 

(...) VI- a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos; (...)”. Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil lembrar que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou 

o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

favor da reclamante ilícito enriquecimento. Por fim, com relação a 

restituição do valor pago, a titulo de danos materiais, devem ser 

devolvidos de forma simples, por absoluta falta de comprovação de má-fé 

por parte dos reclamados. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

I, do NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

CONDENAR a parte reclamada a restituição do valor pago R$ 120,00 

(cento e vinte reais), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, desde o dembolso; b) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-79.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010133-79.2016.8.11.0047 REQUERENTE: LEANDRO GONCALVES 

CAMPOS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do NCPC/15. Em suma, 

alega a parte reclamante contratou o pacote de serviços da parte 

reclamada em 27/07/2015, tendo pago o valor de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais) a título de taxa para liberação da instalação. Afirma que mesmo 

tendo pagado a referida taxa, o serviço não foi instalado. Aduz que no 

PROCON deste município, após contato com a reclamada restou agendado 

a instalação para o dia 27/08/2015, de novo o serviço não foi realizado. Na 

audiência de conciliação no PROCON deste município em 16/10/2015 as 

partes acordaram que o contrato já se encontrava cancelado e que a 

reclamada faria a devolução do valor pago em conta bancária apontada 

pela parte autora, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis. Em razão da 

omissão da reclamada, o reclamante pretende ver a parte reclamada 

condenada e judicialmente compelida a restituição da quantia paga além da 

indenização por danos morais, por defeituosa prestação de serviço. 

Opondo-se à pretensão reparatória, a reclamada afirma que não cometeu 

ato ilícito, vez que não foi possível realizar o deposito do valor acordado 

no PROCON, ante a inconsistência de dados do titular, e que não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. Pois bem. Os 

documentos anexados aos autos comprovam o pagamento da taxa de 

instalação (Id 5390871) e não instalação dos serviços, bem como negativa 

do segundo acordo (Id 5390894) oferecido e negado pela própria 

reclamada em sede de audiência de conciliação (Id 5390926). Assim, 

restando evidenciado a não instalação dos serviços e a negativa de 

restituir o valor pago, há ato ilícito, capaz de embasar édito reparatório, 

nos termos do CDC, artigo 6º, VI: “ São direitos básicos do consumidor: 

(...) VI- a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos; (...)”. Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil lembrar que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou 

o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

favor da reclamante ilícito enriquecimento. Por fim, com relação a 

restituição do valor pago, a titulo de danos materiais, devem ser 

devolvidos de forma simples, por absoluta falta de comprovação de má-fé 

por parte dos reclamados. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

I, do NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

CONDENAR a parte reclamada a restituição do valor pago R$ 120,00 

(cento e vinte reais), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, desde o dembolso; b) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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LEANDRO GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010133-79.2016.8.11.0047 REQUERENTE: LEANDRO GONCALVES 

CAMPOS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do NCPC/15. Em suma, 

alega a parte reclamante contratou o pacote de serviços da parte 

reclamada em 27/07/2015, tendo pago o valor de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais) a título de taxa para liberação da instalação. Afirma que mesmo 

tendo pagado a referida taxa, o serviço não foi instalado. Aduz que no 

PROCON deste município, após contato com a reclamada restou agendado 

a instalação para o dia 27/08/2015, de novo o serviço não foi realizado. Na 

audiência de conciliação no PROCON deste município em 16/10/2015 as 

partes acordaram que o contrato já se encontrava cancelado e que a 

reclamada faria a devolução do valor pago em conta bancária apontada 

pela parte autora, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis. Em razão da 

omissão da reclamada, o reclamante pretende ver a parte reclamada 

condenada e judicialmente compelida a restituição da quantia paga além da 

indenização por danos morais, por defeituosa prestação de serviço. 

Opondo-se à pretensão reparatória, a reclamada afirma que não cometeu 

ato ilícito, vez que não foi possível realizar o deposito do valor acordado 

no PROCON, ante a inconsistência de dados do titular, e que não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. Pois bem. Os 

documentos anexados aos autos comprovam o pagamento da taxa de 

instalação (Id 5390871) e não instalação dos serviços, bem como negativa 

do segundo acordo (Id 5390894) oferecido e negado pela própria 

reclamada em sede de audiência de conciliação (Id 5390926). Assim, 

restando evidenciado a não instalação dos serviços e a negativa de 

restituir o valor pago, há ato ilícito, capaz de embasar édito reparatório, 

nos termos do CDC, artigo 6º, VI: “ São direitos básicos do consumidor: 

(...) VI- a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos; (...)”. Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil lembrar que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou 

o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

favor da reclamante ilícito enriquecimento. Por fim, com relação a 

restituição do valor pago, a titulo de danos materiais, devem ser 

devolvidos de forma simples, por absoluta falta de comprovação de má-fé 

por parte dos reclamados. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

I, do NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

CONDENAR a parte reclamada a restituição do valor pago R$ 120,00 

(cento e vinte reais), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, desde o dembolso; b) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-07.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREIA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000146-07.2017.8.11.0047 REQUERENTE: ANTONIO CORREIA NETO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

A parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos (Id 11453193). Diante da contumácia da parte promovente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-07.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREIA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000146-07.2017.8.11.0047 REQUERENTE: ANTONIO CORREIA NETO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

A parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos (Id 11453193). Diante da contumácia da parte promovente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-22.2017.8.11.0047
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS MORAIS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000145-22.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA DE JESUS MORAIS 

ALVES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. Preliminar. - Da Inépcia da Inicial No que diz respeito à preliminar 

de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. - Do Pedido de Justiça Gratuita Não é na sentença o 

momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual pedido de 

justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no 

primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. Assim, 

somente na hipótese de interposição de recurso inominado, ter-se-á, se 

for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e abre-se a 

possibilidade de incidência da Lei 1060/50. Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARIA 

DE JESUS MORAIS ALVES em desfavor de CLARO S.A. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer vínculo com a 

parte reclamada, contestando o débito no valor de R$ 94,22 (noventa e 

quatro reais e vinte e dois centavos), inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito em 25/09/2015, contrato n. 171306668. A parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos o áudio 

demonstrando o vínculo contratual entre as partes (Id 11126059), o qual, 

especificamente, não foi impugnado pela parte Autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, 

inciso I do Novo CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-22.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS MORAIS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000145-22.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA DE JESUS MORAIS 

ALVES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. Preliminar. - Da Inépcia da Inicial No que diz respeito à preliminar 

de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. - Do Pedido de Justiça Gratuita Não é na sentença o 

momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual pedido de 

justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no 

primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. Assim, 

somente na hipótese de interposição de recurso inominado, ter-se-á, se 

for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e abre-se a 

possibilidade de incidência da Lei 1060/50. Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARIA 

DE JESUS MORAIS ALVES em desfavor de CLARO S.A. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer vínculo com a 

parte reclamada, contestando o débito no valor de R$ 94,22 (noventa e 

quatro reais e vinte e dois centavos), inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito em 25/09/2015, contrato n. 171306668. A parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos o áudio 

demonstrando o vínculo contratual entre as partes (Id 11126059), o qual, 

especificamente, não foi impugnado pela parte Autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, 

inciso I do Novo CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-37.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY CALIXTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000144-37.2017.8.11.0047 REQUERENTE: SIMONY CALIXTO DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 
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relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, 

proposta por SIMONY CALIXTO DE SOUZA em face da TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Em síntese, o reclamante 

afirma que, no mês de outubro do corrente ano ao tentar obter crédito no 

comércio local, foi surpreendida com a existência de dois registros 

negativos, junto à empresa reclamada, o primeiro no valor de R$ 120,92 

(cento e vinte reais e noventa e dois centavos), referente ao contrato n.º 

0268554088, o segundo no valor de R$ 121,91 (cento e vinte e um reais e 

noventa e um centavos), referente ao contrato n.º 0257885155. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sustentando que a restrição lançada é 

totalmente indevida, bem como que nunca recebeu qualquer tipo de 

cobrança a respeito dos supostos créditos, tão pouco foi notificada 

previamente quanto à inclusão de seu nome no cadastro restritivo ao 

crédito. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora não adimpliu com suas obrigações, que acabou por acarretar a 

inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes e por assim, 

afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para 

que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados com a inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência de relação contratual entre 

as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que o Reclamante cumulativamente requer a condenação em indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Porém, em análise ao extrato 

de negativação juntado aos autos, verifica-se que existem OUTRAS 

RESTRIÇÕES em seu nome, inclusive anterior àquelas reclamadas na 

presente ação. É também pacífico o entendimento de que, aquele que 

possui outras restrições, não pode se dizer moralmente atingido, conforme 

o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: Súm. 

385 - STJ- Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, ficou constatado que 

existem outras restrições além daquela discutida na presente ação, fato 

pelo qual, não há que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral, bem como, também não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante em decorrência do 

ato da requerida. Assim, indefiro o pedido de indenização por danos 

morais. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, apenas para DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR o cancelamento 

da inscrição do nome da parte requerente nas entidades de restrição ao 

crédito, prazo de 10 (dez) dias. Sem condenação em custas e honorários, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-37.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY CALIXTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000144-37.2017.8.11.0047 REQUERENTE: SIMONY CALIXTO DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, 

proposta por SIMONY CALIXTO DE SOUZA em face da TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Em síntese, o reclamante 

afirma que, no mês de outubro do corrente ano ao tentar obter crédito no 

comércio local, foi surpreendida com a existência de dois registros 

negativos, junto à empresa reclamada, o primeiro no valor de R$ 120,92 

(cento e vinte reais e noventa e dois centavos), referente ao contrato n.º 

0268554088, o segundo no valor de R$ 121,91 (cento e vinte e um reais e 

noventa e um centavos), referente ao contrato n.º 0257885155. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sustentando que a restrição lançada é 

totalmente indevida, bem como que nunca recebeu qualquer tipo de 

cobrança a respeito dos supostos créditos, tão pouco foi notificada 

previamente quanto à inclusão de seu nome no cadastro restritivo ao 

crédito. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora não adimpliu com suas obrigações, que acabou por acarretar a 

inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes e por assim, 

afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para 

que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados com a inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência de relação contratual entre 

as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que o Reclamante cumulativamente requer a condenação em indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Porém, em análise ao extrato 

de negativação juntado aos autos, verifica-se que existem OUTRAS 

RESTRIÇÕES em seu nome, inclusive anterior àquelas reclamadas na 

presente ação. É também pacífico o entendimento de que, aquele que 

possui outras restrições, não pode se dizer moralmente atingido, conforme 

o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: Súm. 

385 - STJ- Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, ficou constatado que 

existem outras restrições além daquela discutida na presente ação, fato 

pelo qual, não há que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral, bem como, também não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante em decorrência do 

ato da requerida. Assim, indefiro o pedido de indenização por danos 
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morais. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, apenas para DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR o cancelamento 

da inscrição do nome da parte requerente nas entidades de restrição ao 

crédito, prazo de 10 (dez) dias. Sem condenação em custas e honorários, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES 

Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000139-15.2017.8.11.0047 REQUERENTE: CEZAR JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da Ausência de Documento 

Indispensável No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. - Da 

Incompetência do Juizado Especial Rejeito a alegação de incompetência 

absoluta, por complexidade, entendo desnecessária a realização de 

perícia, diante da assinatura lançada nos documentos juntados com a 

inicial e aquela lançada nos documentos juntados na contestação. Diante 

disto, entendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, faço 

isso, com fulcro nos disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por CEZAR JOSÉ 

DE OLIVEIRA em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos qualificados 

nos autos. Em síntese, a parte reclamante afirma que, no mês de outubro 

do corrente ano ao tentar obter crédito no comércio local, foi surpreendido 

com a existência de registro negativo, junto à empresa reclamada, no valor 

de R$ 128,40 (cento e vinte e oito reais e quarenta centavos), referente 

ao contrato n.º 2142948091. Alega que desconhece o valor cobrado e 

sustenta que a restrição lançada é totalmente indevida, bem como que 

nunca recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto crédito e 

tão pouco foi notificado previamente quanto à inclusão de seu nome no 

cadastro restritivo ao crédito. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte 

reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legitima contratação 

e que o encaminhamento dos dados cadastrais da reclamante aos 

cadastros de consumidores inadimplentes configura exercício regular de 

direito. Pois bem. A reclamada apresentou com a contestação cópia do 

documento de identidade do autor e contrato assinado (Id 11626633), cuja 

assinatura, mesmo a olhos leigos, constata-se idêntica àquelas lançadas 

na procuração e no termo de audiência, restando incontroverso a 

contratação, não tendo o reclamante adimplido as parcelas contratadas, o 

que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol 

de inadimplentes. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código 

de Processo Civil. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica e débitos, bem 

assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de 

que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas em que as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Com relação ao pedido contraposto, 

este deve ser acolhido haja vista a existência de débito da Requerente em 

favor da Requerida, no valor discutido, objeto da demanda. Por fim, quanto 

à alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, 

antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de 

inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Ainda nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto da reclamada, para 

condenar a parte reclamante ao pagamento de seu débito pendente no 

importe apresentado de R$ 128,40 (cento e vinte oito reais e quarenta 

centavos), referente ao débito negativado, devendo a importância ser 

atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos 

de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto, 

ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva 

cobrança. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-15.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000139-15.2017.8.11.0047 REQUERENTE: CEZAR JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da Ausência de Documento 
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Indispensável No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. - Da 

Incompetência do Juizado Especial Rejeito a alegação de incompetência 

absoluta, por complexidade, entendo desnecessária a realização de 

perícia, diante da assinatura lançada nos documentos juntados com a 

inicial e aquela lançada nos documentos juntados na contestação. Diante 

disto, entendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, faço 

isso, com fulcro nos disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por CEZAR JOSÉ 

DE OLIVEIRA em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos qualificados 

nos autos. Em síntese, a parte reclamante afirma que, no mês de outubro 

do corrente ano ao tentar obter crédito no comércio local, foi surpreendido 

com a existência de registro negativo, junto à empresa reclamada, no valor 

de R$ 128,40 (cento e vinte e oito reais e quarenta centavos), referente 

ao contrato n.º 2142948091. Alega que desconhece o valor cobrado e 

sustenta que a restrição lançada é totalmente indevida, bem como que 

nunca recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto crédito e 

tão pouco foi notificado previamente quanto à inclusão de seu nome no 

cadastro restritivo ao crédito. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte 

reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legitima contratação 

e que o encaminhamento dos dados cadastrais da reclamante aos 

cadastros de consumidores inadimplentes configura exercício regular de 

direito. Pois bem. A reclamada apresentou com a contestação cópia do 

documento de identidade do autor e contrato assinado (Id 11626633), cuja 

assinatura, mesmo a olhos leigos, constata-se idêntica àquelas lançadas 

na procuração e no termo de audiência, restando incontroverso a 

contratação, não tendo o reclamante adimplido as parcelas contratadas, o 

que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol 

de inadimplentes. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código 

de Processo Civil. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica e débitos, bem 

assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de 

que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas em que as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Com relação ao pedido contraposto, 

este deve ser acolhido haja vista a existência de débito da Requerente em 

favor da Requerida, no valor discutido, objeto da demanda. Por fim, quanto 

à alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, 

antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de 

inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Ainda nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto da reclamada, para 

condenar a parte reclamante ao pagamento de seu débito pendente no 

importe apresentado de R$ 128,40 (cento e vinte oito reais e quarenta 

centavos), referente ao débito negativado, devendo a importância ser 

atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos 

de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto, 

ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva 

cobrança. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-45.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000137-45.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA LUCIA COELHO 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano 

Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por MARIA LUCIA COELHO 

RODRIGUES em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas qualificadas 

nos autos. Em síntese, a reclamante afirma que, no mês de outubro do 

corrente ano ao tentar obter crédito no comércio local, foi surpreendida 

com a existência de registro negativo, junto à empresa reclamada, no valor 

de R$ 159,23 (cento e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), 

referente ao contrato n.º 0226725994. Alega que desconhece o valor 

cobrado e sustenta que a restrição lançada é totalmente indevida, bem 

como que nunca recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto 

crédito e tão pouco foi notificada previamente quanto à inclusão de seu 

nome no cadastro restritivo ao crédito. A parte requerida, em sua peça de 

defesa, alega que a parte autora não adimpliu com suas obrigações, que 

acabou por acarretar a inclusão do nome do autor em cadastro de 

inadimplentes e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, 

tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. 

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar 

a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 

dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao 

incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação em indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Porém, em análise ao extrato de 

negativação juntado aos autos, verifica-se que existem OUTRAS 

RESTRIÇÕES em seu nome, inclusive anterior àquelas reclamadas na 
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presente ação. É também pacífico o entendimento de que, aquele que 

possui outras restrições, não pode se dizer moralmente atingido, conforme 

o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: Súm. 

385 - STJ- Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, ficou constatado que 

existem outras restrições além daquela discutida na presente ação, fato 

pelo qual, não há que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral, bem como, também não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante em decorrência do 

ato da requerida. Assim, indefiro o pedido de indenização por danos 

morais. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, apenas para DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR o cancelamento 

da inscrição do nome da parte requerente nas entidades de restrição ao 

crédito, no prazo de 10 (dez) dias. Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-45.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000137-45.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA LUCIA COELHO 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano 

Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por MARIA LUCIA COELHO 

RODRIGUES em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas qualificadas 

nos autos. Em síntese, a reclamante afirma que, no mês de outubro do 

corrente ano ao tentar obter crédito no comércio local, foi surpreendida 

com a existência de registro negativo, junto à empresa reclamada, no valor 

de R$ 159,23 (cento e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), 

referente ao contrato n.º 0226725994. Alega que desconhece o valor 

cobrado e sustenta que a restrição lançada é totalmente indevida, bem 

como que nunca recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto 

crédito e tão pouco foi notificada previamente quanto à inclusão de seu 

nome no cadastro restritivo ao crédito. A parte requerida, em sua peça de 

defesa, alega que a parte autora não adimpliu com suas obrigações, que 

acabou por acarretar a inclusão do nome do autor em cadastro de 

inadimplentes e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, 

tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. 

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar 

a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 

dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao 

incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação em indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Porém, em análise ao extrato de 

negativação juntado aos autos, verifica-se que existem OUTRAS 

RESTRIÇÕES em seu nome, inclusive anterior àquelas reclamadas na 

presente ação. É também pacífico o entendimento de que, aquele que 

possui outras restrições, não pode se dizer moralmente atingido, conforme 

o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: Súm. 

385 - STJ- Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, ficou constatado que 

existem outras restrições além daquela discutida na presente ação, fato 

pelo qual, não há que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral, bem como, também não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante em decorrência do 

ato da requerida. Assim, indefiro o pedido de indenização por danos 

morais. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, apenas para DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR o cancelamento 

da inscrição do nome da parte requerente nas entidades de restrição ao 

crédito, no prazo de 10 (dez) dias. Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000135-75.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA DO PILAR DE SOUZA 

COELHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Incompetência do Juizado Especial – Necessidade Perícia Grafotécnica 

No que diz respeito à preliminar suscitada, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que NÃO há documento assinado anexo à 

contestação. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, 

proposta por MARIA DO PILAR DE SOUZA COELHO em face da 
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TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas qualificadas nos autos. Em síntese, a 

reclamante aduz que no mês de outubro do corrente ano, ao tentar obter 

crédito no comércio local, foi surpreendia com a existência de registro 

negativo, junto à empresa reclamada, no valor de R$ 103,19 (cento e três 

reais e dezenove centavos), referente ao contrato n.º 0201016434. Alega 

que desconhece o valor cobrado, sustenta que a restrição lançada é 

totalmente indevida, bem como que nunca recebeu qualquer tipo de 

cobrança a respeito do suposto crédito e tão pouco foi notificada 

previamente quanto à inclusão de seu nome no cadastro restritivo ao 

crédito. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora não adimpliu suas obrigações, que acabou por acarretar a inclusão 

do nome do autor em cadastro de inadimplentes e por assim, afirma não 

ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil (contrato anexado não está assinado – Id 11626461) que 

prove a existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade 

da dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao 

incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação em indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Importa consignar que a parte 

Reclamante possui outra anotação junto ao SPC/SERASA, no entanto, 

superveniente à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de outro apontamento posterior, como no 

presente caso, é levado em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme 

entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em 

conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é 

diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses 

elementos autorizam a fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00 

(três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Em relação à litigância de má-fé, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício 

do direito constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, 

este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da 

Requerente em favor da Requerida. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento 

de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; - DETERMINAR que a Reclamada, em 10 dias, retire o nome da 

parte reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-75.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO PILAR DE SOUZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000135-75.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA DO PILAR DE SOUZA 

COELHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Incompetência do Juizado Especial – Necessidade Perícia Grafotécnica 

No que diz respeito à preliminar suscitada, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que NÃO há documento assinado anexo à 

contestação. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, 

proposta por MARIA DO PILAR DE SOUZA COELHO em face da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas qualificadas nos autos. Em síntese, a 

reclamante aduz que no mês de outubro do corrente ano, ao tentar obter 

crédito no comércio local, foi surpreendia com a existência de registro 

negativo, junto à empresa reclamada, no valor de R$ 103,19 (cento e três 

reais e dezenove centavos), referente ao contrato n.º 0201016434. Alega 

que desconhece o valor cobrado, sustenta que a restrição lançada é 

totalmente indevida, bem como que nunca recebeu qualquer tipo de 

cobrança a respeito do suposto crédito e tão pouco foi notificada 

previamente quanto à inclusão de seu nome no cadastro restritivo ao 

crédito. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora não adimpliu suas obrigações, que acabou por acarretar a inclusão 

do nome do autor em cadastro de inadimplentes e por assim, afirma não 

ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil (contrato anexado não está assinado – Id 11626461) que 

prove a existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade 

da dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao 

incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação em indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Importa consignar que a parte 

Reclamante possui outra anotação junto ao SPC/SERASA, no entanto, 

superveniente à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de outro apontamento posterior, como no 

presente caso, é levado em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme 

entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em 

conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é 
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diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses 

elementos autorizam a fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00 

(três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Em relação à litigância de má-fé, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício 

do direito constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, 

este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da 

Requerente em favor da Requerida. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento 

de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; - DETERMINAR que a Reclamada, em 10 dias, retire o nome da 

parte reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000134-90.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA DO PILAR RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da Ausência de Documento 

Indispensável No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. - Da 

Incompetência do Juizado Especial Rejeito a alegação de incompetência 

absoluta, por complexidade, entendo desnecessária a realização de 

perícia, diante da assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e 

aquela lançada nos documentos juntados na contestação. Diante disto, 

entendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, faço isso, 

com fulcro nos disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por MARIA DO 

PILAR RODRIGUES em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas 

qualificadas nos autos. Em síntese, a reclamante afirma que no mês de 

outubro do corrente ano, ao tentar obter crédito no comercio local, foi 

surpreendida com a existência de registro negativo, junto à empresa 

reclamada, no valor de R$ 90,41 (noventa reais e quarenta e um 

centavos), referente ao contrato n.º 2139625077. Alega que desconhece 

o valor cobrado e a restrição lançada é totalmente indevida, bem como que 

nunca recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto crédito e 

tão pouco foi notificada previamente quanto à inclusão de seu nome no 

cadastro restritivo ao crédito. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte 

reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legitima contratação 

e que o encaminhamento dos dados cadastrais da reclamante aos 

cadastros de consumidores inadimplentes configura exercício regular de 

direito. Pois bem. A reclamada apresentou com a contestação cópia do 

documento de identidade do autor e contrato assinado (Id 11624810, Id 

11624817, Id 11624826, Id 11624831, Id 11624839, Id 11624846, Id 

11624856 e Id 11624928 ), cujas assinaturas, mesmo a olhos leigos, 

constata-se idêntica àquelas lançadas na procuração, declaração de 

hipossuficiência e no termo de audiência, restando incontroverso a 

contratação, não tendo o reclamante adimplido as parcelas contratadas, o 

que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol 

de inadimplentes. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código 

de Processo Civil. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica e débitos, bem 

assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de 

que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas em que as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Com relação ao pedido contraposto, 

este deve ser acolhido haja vista a existência de débito da Requerente em 

favor da Requerida, no valor discutido, objeto da demanda. Por fim, quanto 

à alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, 

antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de 

inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Ainda nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

OPINO ainda pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto da reclamada, 

para condenar a parte reclamante ao pagamento de seu débito pendente 

no importe apresentado de R$ 90,41 (noventa e um reais e quarenta um 

centavos), referente ao débito negativado, devendo a importância ser 

atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos 

de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto, 

ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva 

cobrança. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-90.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DO PILAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000134-90.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA DO PILAR RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da Ausência de Documento 

Indispensável No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. - Da 

Incompetência do Juizado Especial Rejeito a alegação de incompetência 

absoluta, por complexidade, entendo desnecessária a realização de 

perícia, diante da assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e 

aquela lançada nos documentos juntados na contestação. Diante disto, 

entendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, faço isso, 

com fulcro nos disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por MARIA DO 

PILAR RODRIGUES em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas 

qualificadas nos autos. Em síntese, a reclamante afirma que no mês de 

outubro do corrente ano, ao tentar obter crédito no comercio local, foi 

surpreendida com a existência de registro negativo, junto à empresa 

reclamada, no valor de R$ 90,41 (noventa reais e quarenta e um 

centavos), referente ao contrato n.º 2139625077. Alega que desconhece 

o valor cobrado e a restrição lançada é totalmente indevida, bem como que 

nunca recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto crédito e 

tão pouco foi notificada previamente quanto à inclusão de seu nome no 

cadastro restritivo ao crédito. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte 

reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legitima contratação 

e que o encaminhamento dos dados cadastrais da reclamante aos 

cadastros de consumidores inadimplentes configura exercício regular de 

direito. Pois bem. A reclamada apresentou com a contestação cópia do 

documento de identidade do autor e contrato assinado (Id 11624810, Id 

11624817, Id 11624826, Id 11624831, Id 11624839, Id 11624846, Id 

11624856 e Id 11624928 ), cujas assinaturas, mesmo a olhos leigos, 

constata-se idêntica àquelas lançadas na procuração, declaração de 

hipossuficiência e no termo de audiência, restando incontroverso a 

contratação, não tendo o reclamante adimplido as parcelas contratadas, o 

que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol 

de inadimplentes. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código 

de Processo Civil. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica e débitos, bem 

assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de 

que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas em que as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Com relação ao pedido contraposto, 

este deve ser acolhido haja vista a existência de débito da Requerente em 

favor da Requerida, no valor discutido, objeto da demanda. Por fim, quanto 

à alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, 

antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de 

inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Ainda nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

OPINO ainda pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto da reclamada, 

para condenar a parte reclamante ao pagamento de seu débito pendente 

no importe apresentado de R$ 90,41 (noventa e um reais e quarenta um 

centavos), referente ao débito negativado, devendo a importância ser 

atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos 

de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto, 

ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva 

cobrança. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-89.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NIVERSINA DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000147-89.2017.8.11.0047 REQUERENTE: NIVERSINA DE OLIVEIRA 

MATOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Falta de Interesse de Agir A preliminar arguida pela reclamada não 

deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do 

direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por NIVERSINA 

DE OLIVEIRA MATOS em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, a reclamante afirma que, no mês de 

outubro do corrente ano ao tentar obter crédito no comércio local, foi 

surpreendida com a existência de registro negativo, junto à empresa 

reclamada, no valor de R$ 5.501,16 (cinco mil quinhentos e um reais e 

dezesseis centavos), referente ao contrato n.º FI62150324172. Alega que 

desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição lançada é 

totalmente indevida, bem como que nunca recebeu qualquer tipo de 

cobrança a respeito do suposto crédito e tão pouco foi notificada 

previamente quanto à inclusão de seu nome no cadastro restritivo ao 

crédito. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora não adimpliu com suas obrigações, que acabou por acarretar a 

inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes e por assim, 
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afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para 

que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados com a inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência de relação contratual entre 

as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que a Reclamante cumulativamente requer a condenação em indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Porém, em análise ao extrato 

de negativação juntado aos autos, verifica-se que existem OUTRAS 

RESTRIÇÕES em seu nome, inclusive anteriores àquelas reclamadas na 

presente ação. É também pacífico o entendimento de que, aquele que 

possui outras restrições, não pode se dizer moralmente atingido, conforme 

o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: Súm. 

385 - STJ- Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, ficou constatado que 

existem outras restrições além daquela discutida na presente ação, fato 

pelo qual, não há que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral, bem como, também não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante em decorrência do 

ato da requerida. Assim, indefiro o pedido de indenização por danos 

morais. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, apenas para DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR o cancelamento 

da inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito, no prazo de 10 (dez) dias. Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-89.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NIVERSINA DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000147-89.2017.8.11.0047 REQUERENTE: NIVERSINA DE OLIVEIRA 

MATOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Falta de Interesse de Agir A preliminar arguida pela reclamada não 

deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do 

direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por NIVERSINA 

DE OLIVEIRA MATOS em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, a reclamante afirma que, no mês de 

outubro do corrente ano ao tentar obter crédito no comércio local, foi 

surpreendida com a existência de registro negativo, junto à empresa 

reclamada, no valor de R$ 5.501,16 (cinco mil quinhentos e um reais e 

dezesseis centavos), referente ao contrato n.º FI62150324172. Alega que 

desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição lançada é 

totalmente indevida, bem como que nunca recebeu qualquer tipo de 

cobrança a respeito do suposto crédito e tão pouco foi notificada 

previamente quanto à inclusão de seu nome no cadastro restritivo ao 

crédito. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora não adimpliu com suas obrigações, que acabou por acarretar a 

inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes e por assim, 

afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para 

que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados com a inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência de relação contratual entre 

as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que a Reclamante cumulativamente requer a condenação em indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Porém, em análise ao extrato 

de negativação juntado aos autos, verifica-se que existem OUTRAS 

RESTRIÇÕES em seu nome, inclusive anteriores àquelas reclamadas na 

presente ação. É também pacífico o entendimento de que, aquele que 

possui outras restrições, não pode se dizer moralmente atingido, conforme 

o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: Súm. 

385 - STJ- Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, ficou constatado que 

existem outras restrições além daquela discutida na presente ação, fato 

pelo qual, não há que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral, bem como, também não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante em decorrência do 

ato da requerida. Assim, indefiro o pedido de indenização por danos 

morais. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, apenas para DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR o cancelamento 

da inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito, no prazo de 10 (dez) dias. Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010156-25.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONILTON GLYCERIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A (ADVOGADO)

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010156-25.2016.8.11.0047 REQUERENTE: RONILTON GLYCERIO RIBEIRO 

REQUERIDO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos (Id 

10883221). Mesmo após intimada a parte autora para manifestar, quedou 

inerte (Id 11571506). Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES 

Juíza Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000131-38.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MAIARA CRISTINA ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Ausência de Documento Indispensável No que diz respeito à preliminar 

de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por MAIARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS em face da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas qualificadas nos autos. Em síntese, a 

reclamante afirma que no mês de outubro do corrente ano, ao tentar obter 

crédito no comercio local, foi surpreendida com a existência de registro 

negativo junto à empresa reclamada, no valor de R$ 127,60 (cento e vinte 

e sete reais e sessenta centavos), referente ao contrato n.º 0207229581. 

Alega que desconhece o valor cobrado e que a restrição lançada é 

totalmente indevida, bem como que nunca recebeu qualquer tipo de 

cobrança a respeito do suposto crédito e tão pouco foi notificada 

previamente quanto à inclusão de seu nome no cadastro restritivo ao 

crédito. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora contratou e não adimpliu com suas obrigações, que acabou por 

acarretar a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes e por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados com a inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência de relação 

contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer 

que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que lhe 

incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação em indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é presumido, in 

re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de 

demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a obrigação de 

indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade entre a conduta 

do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum 

indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a 

dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do 

débito mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada e RATIFICAR 

os efeitos concedidos em liminar (Id 10579328); - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000131-38.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MAIARA CRISTINA ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Ausência de Documento Indispensável No que diz respeito à preliminar 

de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por MAIARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS em face da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas qualificadas nos autos. Em síntese, a 

reclamante afirma que no mês de outubro do corrente ano, ao tentar obter 

crédito no comercio local, foi surpreendida com a existência de registro 

negativo junto à empresa reclamada, no valor de R$ 127,60 (cento e vinte 

e sete reais e sessenta centavos), referente ao contrato n.º 0207229581. 

Alega que desconhece o valor cobrado e que a restrição lançada é 

totalmente indevida, bem como que nunca recebeu qualquer tipo de 

cobrança a respeito do suposto crédito e tão pouco foi notificada 

previamente quanto à inclusão de seu nome no cadastro restritivo ao 

crédito. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora contratou e não adimpliu com suas obrigações, que acabou por 

acarretar a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes e por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados com a inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência de relação 

contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer 

que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que lhe 

incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação em indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é presumido, in 

re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de 

demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a obrigação de 

indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade entre a conduta 

do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum 

indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a 

dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do 

débito mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada e RATIFICAR 

os efeitos concedidos em liminar (Id 10579328); - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000133-08.2017.8.11.0047 REQUERENTE: VAGNA DA CONCEICAO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da ausência de Interesse de Agir A preliminar arguida pela reclamada não 

deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do 

direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por VAGNA 

CONCEIÇÃO DE SOUZA em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas 

qualificadas nos autos. Em síntese, a reclamante afirma que no mês de 

outubro do corrente ano, ao tentar obter crédito no comercio local, foi 

surpreendido com a existência de registro negativo junto à empresa 

reclamada, no valor de R$ 217,97 (duzentos e dezessete reais e noventa 

e sete centavos), referente ao contrato n.º 0235670886. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sustenta que a restrição lançada é 

totalmente indevida, bem como que nunca recebeu qualquer tipo de 

cobrança a respeito do suposto crédito e tão pouco foi notificada 

previamente quanto à inclusão de seu nome no cadastro restritivo ao 

crédito. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora contratou via teleatendimento e não adimpliu com suas obrigações, 

que acabou por acarretar a inclusão do nome do autor em cadastro de 

inadimplentes e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, 

tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. 

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar 

a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 
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dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao 

incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Importa consignar que a parte 

Reclamante possui outra anotação junto ao SPC/SERASA, no entanto, 

supervenientes à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como 

no presente caso, é levado em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme 

entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em 

conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é 

diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Em relação à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Pelo 

exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada; - DETERMINAR à Reclamada que, em 10 dias, retire o 

nome da parte reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito 

do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000133-08.2017.8.11.0047 REQUERENTE: VAGNA DA CONCEICAO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da ausência de Interesse de Agir A preliminar arguida pela reclamada não 

deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do 

direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por VAGNA 

CONCEIÇÃO DE SOUZA em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas 

qualificadas nos autos. Em síntese, a reclamante afirma que no mês de 

outubro do corrente ano, ao tentar obter crédito no comercio local, foi 

surpreendido com a existência de registro negativo junto à empresa 

reclamada, no valor de R$ 217,97 (duzentos e dezessete reais e noventa 

e sete centavos), referente ao contrato n.º 0235670886. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sustenta que a restrição lançada é 

totalmente indevida, bem como que nunca recebeu qualquer tipo de 

cobrança a respeito do suposto crédito e tão pouco foi notificada 

previamente quanto à inclusão de seu nome no cadastro restritivo ao 

crédito. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora contratou via teleatendimento e não adimpliu com suas obrigações, 

que acabou por acarretar a inclusão do nome do autor em cadastro de 

inadimplentes e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, 

tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. 

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar 

a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 

dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao 

incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Importa consignar que a parte 

Reclamante possui outra anotação junto ao SPC/SERASA, no entanto, 

supervenientes à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como 

no presente caso, é levado em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme 

entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em 

conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é 

diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Em relação à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Pelo 

exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada; - DETERMINAR à Reclamada que, em 10 dias, retire o 

nome da parte reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito 

do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 
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9.099/95. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000143-52.2017.8.11.0047 REQUERENTE: CLAUDINETE DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da Ausência de Documento 

Indispensável No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. - Da 

Incompetência do Juizado Especial – Necessidade Perícia Grafotécnica No 

que diz respeito à preliminar suscitada, tal pedido não merece acolhimento, 

uma vez que NÃO há documento assinado anexo à contestação. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por CLAUDINETE 

DOS SANTOS em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas qualificadas 

nos autos. Em síntese, a reclamante afirma que, no mês de outubro do 

corrente ano ao tentar obter crédito no comércio local, foi surpreendida 

com a existência de dois registros negativos, junto à empresa reclamada, 

o primeiro no valor de R$ 144,33 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e 

três centavos), referente ao contrato n.º 0216267204 e, o segundo no 

valor de R$ 160,35 (cento e sessenta reais e trinta e cinco centavos), 

referente ao contrato n.º 0216266372. Alega que, desconhece o valor 

cobrado e sustenta que as restrição lançada é totalmente indevida, bem 

como que nunca recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto 

crédito e, tão pouco foi notificada previamente quanto à inclusão de seu 

nome no cadastro restritivo ao crédito. A parte requerida, em sua peça de 

defesa, alega que a parte autora contratou e não adimpliu com suas 

obrigações, que acabou por acarretar a inclusão do nome do autor em 

cadastro de inadimplentes e por assim, afirma não ter cometido qualquer 

ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados com a 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil (contrato 

anexado não está assinado – Id 11510161) que prove a existência de 

relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando 

dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que lhe 

incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação em indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Porém, em análise ao extrato de 

negativação juntado nos autos, verifica-se que existem OUTRAS 

RESTRIÇÕES em seu nome, inclusive anterior àquelas reclamadas na 

presente ação. É também pacífico o entendimento de que, aquele que 

possui outras restrições, não pode se dizer moralmente atingido, conforme 

o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: Súm. 

385 - STJ- Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, ficou constatado que 

existem outras restrições além daquela discutida na presente ação, fato 

pelo qual, não há o que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral, bem como, também não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante em decorrência do 

ato da requerida. Assim, indefiro o pedido de indenização por danos 

morais. Em relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser 

deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, apenas para DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR o cancelamento 

da inscrição do nome da parte requerente nas entidades de restrição ao 

crédito, no prazo de 10 (dez) dias. Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000143-52.2017.8.11.0047 REQUERENTE: CLAUDINETE DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da Ausência de Documento 

Indispensável No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. - Da 

Incompetência do Juizado Especial – Necessidade Perícia Grafotécnica No 

que diz respeito à preliminar suscitada, tal pedido não merece acolhimento, 

uma vez que NÃO há documento assinado anexo à contestação. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por CLAUDINETE 

DOS SANTOS em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas qualificadas 
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nos autos. Em síntese, a reclamante afirma que, no mês de outubro do 

corrente ano ao tentar obter crédito no comércio local, foi surpreendida 

com a existência de dois registros negativos, junto à empresa reclamada, 

o primeiro no valor de R$ 144,33 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e 

três centavos), referente ao contrato n.º 0216267204 e, o segundo no 

valor de R$ 160,35 (cento e sessenta reais e trinta e cinco centavos), 

referente ao contrato n.º 0216266372. Alega que, desconhece o valor 

cobrado e sustenta que as restrição lançada é totalmente indevida, bem 

como que nunca recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto 

crédito e, tão pouco foi notificada previamente quanto à inclusão de seu 

nome no cadastro restritivo ao crédito. A parte requerida, em sua peça de 

defesa, alega que a parte autora contratou e não adimpliu com suas 

obrigações, que acabou por acarretar a inclusão do nome do autor em 

cadastro de inadimplentes e por assim, afirma não ter cometido qualquer 

ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados com a 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil (contrato 

anexado não está assinado – Id 11510161) que prove a existência de 

relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando 

dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que lhe 

incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação em indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Porém, em análise ao extrato de 

negativação juntado nos autos, verifica-se que existem OUTRAS 

RESTRIÇÕES em seu nome, inclusive anterior àquelas reclamadas na 

presente ação. É também pacífico o entendimento de que, aquele que 

possui outras restrições, não pode se dizer moralmente atingido, conforme 

o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: Súm. 

385 - STJ- Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, ficou constatado que 

existem outras restrições além daquela discutida na presente ação, fato 

pelo qual, não há o que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral, bem como, também não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante em decorrência do 

ato da requerida. Assim, indefiro o pedido de indenização por danos 

morais. Em relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser 

deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, apenas para DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR o cancelamento 

da inscrição do nome da parte requerente nas entidades de restrição ao 

crédito, no prazo de 10 (dez) dias. Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000130-53.2017.8.11.0047 REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES 

GREGORIO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Ausência de Documento Indispensável No que diz respeito à preliminar 

de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por RAFAEL RODRIGUES GREGÓRIO em face da TELEFONICA 

BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Em síntese, o reclamante 

afirma que no mês de outubro do corrente ano, ao tentar obter crédito no 

comercio local, foi surpreendido com a existência de registro negativo 

junto à empresa reclamada no valor de R$ 177,00 (cento e setenta e sete 

reais), referente ao contrato de n.º 0240964717. Alega que não firmou o 

contrato objeto de cobrança e que a restrição lançada é indevida; ainda, 

que não recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto crédito 

e tão pouco foi notificado previamente quanto à inclusão de seu nome no 

cadastro restritivo ao crédito. A parte requerida, em sua peça de defesa, 

alega que a parte autora não adimpliu com suas obrigações, que acabou 

por acarretar a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes e 

por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência de relação 

contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer 

que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que lhe 

incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação em indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Porém, em análise ao extrato de 

negativação juntado aos autos, verifica-se que existem OUTRAS 

RESTRIÇÕES em seu nome, inclusive anteriores àquelas reclamadas na 

presente ação. É também pacífico o entendimento de que, aquele que 

possui outras restrições, não pode se dizer moralmente atingido, conforme 

o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: Súm. 

385 - STJ- Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, ficou constatado que 

existem outras restrições além daquela discutida na presente ação, fato 

pelo qual, não há o que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 
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indenização por dano moral, bem como, também não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante em decorrência do 

ato da requerida. Assim, indefiro o pedido de indenização por danos 

morais. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, apenas para DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR o cancelamento 

da inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito, no prazo de 10 (dez) dias. Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-53.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000130-53.2017.8.11.0047 REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES 

GREGORIO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Ausência de Documento Indispensável No que diz respeito à preliminar 

de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por RAFAEL RODRIGUES GREGÓRIO em face da TELEFONICA 

BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Em síntese, o reclamante 

afirma que no mês de outubro do corrente ano, ao tentar obter crédito no 

comercio local, foi surpreendido com a existência de registro negativo 

junto à empresa reclamada no valor de R$ 177,00 (cento e setenta e sete 

reais), referente ao contrato de n.º 0240964717. Alega que não firmou o 

contrato objeto de cobrança e que a restrição lançada é indevida; ainda, 

que não recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto crédito 

e tão pouco foi notificado previamente quanto à inclusão de seu nome no 

cadastro restritivo ao crédito. A parte requerida, em sua peça de defesa, 

alega que a parte autora não adimpliu com suas obrigações, que acabou 

por acarretar a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes e 

por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência de relação 

contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer 

que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que lhe 

incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação em indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Porém, em análise ao extrato de 

negativação juntado aos autos, verifica-se que existem OUTRAS 

RESTRIÇÕES em seu nome, inclusive anteriores àquelas reclamadas na 

presente ação. É também pacífico o entendimento de que, aquele que 

possui outras restrições, não pode se dizer moralmente atingido, conforme 

o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: Súm. 

385 - STJ- Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, ficou constatado que 

existem outras restrições além daquela discutida na presente ação, fato 

pelo qual, não há o que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral, bem como, também não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante em decorrência do 

ato da requerida. Assim, indefiro o pedido de indenização por danos 

morais. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, apenas para DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR o cancelamento 

da inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito, no prazo de 10 (dez) dias. Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40215 Nr: 561-41.2016.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVALDO DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO que a Secretaria certifique nos autos acerca 

do pagamento das prestações determinadas na decisão de fls. 70 dos 

autos, cujos vencimentos se deram em 12/12/2017 e 12/01/2018.

Não havendo informações acerca do pagamento e, considerando o teor 

da decisão de fls. 70 dos autos, DETERMINO a intimação da parte 

requerida, através de seu advogado, via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o pagamento das prestações referidas.

Decorrido o prazo sem manifestação, fato que deverá ser certificado nos 

autos, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste.

Por fim, havendo informações acerca do efetivo cumprimento da decisão 

de fls. 70 dos autos, DETERMINO a devolução da presente missiva ao juízo 

deprecante, com as homenagens de estilo, providenciando-se as devidas 

baixas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de janeiro de 2018.

Comarca de Juscimeira
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Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27783 Nr: 750-50.2015.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 16 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21165 Nr: 233-50.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENÉRGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNI ALBERTO SPIERING, ROMEU SPIERING, 

MERCEDES SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB. 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O, DR. SANDRO TICIANEL - 

OAB:OAB/MT/6877, RICARDO MARTINEZ - OAB:149.028-SP

 Vistos, etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, 

com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição de fls. 265/267.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo retro, celebrado entre as partes.

2.2. Em conseqüência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, letra “a”, do Novo Código de 

Processo Civil.

2.3. Custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

presente acordo.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40373 Nr: 3040-67.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 Vistos.1. Primeiramente, quando da apresentação de sua defesa prévia o 

acusado postulou por sua absolvição sumária, ao argumento de que a 

denúncia é inepta, haja vista não ter exposto o fato criminoso capitulado 

no artigo 155, § 4º, inciso I e II, do Código Penal, com todas as suas 

circunstâncias.Compulsando detidamente o presente feito verifico que a 

denúncia atendeu aos requisitos constantes no artigo 41, do Código de 

Processo Penal, motivo pelo qual rejeito esta preliminar.2. Ademais, atenta 

leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de elementos de 

convicção que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 397, do 

Código de Processo Penal).3. Designo o dia 16/04/2018, às 14h00min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e 

julgamento.4. Intime-se o acusado, o Advogado de Defesa, o Ministério 

Público, e as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.5. Na 

audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se 

o caso, interrogando-se, por fim, os acusados (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).6. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na 

condução coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de 

justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa 

prevista no artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 

(dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).7. Intimem-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive 

carta precatória, com prazo de 20 (vinte) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) “de fora”.8. Solicite-se o recambiamento do réu para 

comparecer à audiência supradesignada.9. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 22 de fevereiro de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31967 Nr: 1147-75.2016.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BH COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte requerente, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, procedendo ao devido 

preparo do feito, sob pena de extinção do processo. Tudo conforme 

disposição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38980 Nr: 2563-44.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WUALISON WILSON OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, com as 

partes já qualificadas nos autos.

2. O autor pugnou pela extinção do presente sem julgamento do mérito, 

com o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem 

mais interesse no prosseguimento do feito (Ref: 10).

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do novo Código de Processo 

Civil.

4. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Juscimeira-MT, 23 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20730 Nr: 799-33.2011.811.0048

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFC, TDSC, LÉLIA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CEZAR COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS, 

para devolução dos autos nº 799-33.2011.811.0048, Protocolo 20730, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24769 Nr: 767-23.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MOTTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAURIÊ RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR Vossa 

Senhoria a juntar aos autos no prazo de 05 (cinco) dias os dados 

bancários do favorecido, sendo que, tais informações se fazem 

imprescindíveis para a expedição do competente alvará. Sem mais, é o 

que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30911 Nr: 661-90.2016.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vistas a parte requerente 

para, querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo legal de 

15(quinze) dias úteis, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40446 Nr: 3062-28.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI DAL MORO - 

OAB:8607/MT

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 03/04/2018, às 

13h45min (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Intime(m)-se, fazendo constar do mandado, conforme o caso, que as 

partes deverão comparecer acompanhadas de seus(uas ) 

Advogados(as).

4. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira - MT, 27 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34506 Nr: 468-41.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, na AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, para conceder os benefícios da aposentadoria por invalidez 

à parte autora, MARIA APARECIDA SOUZA PEREIRA, qualificada nos 

autos, nos termos do artigo 48, § 1º, da Lei nº. 8.213/91, no valor de 1 

(um) salário mínimo mensal, bem como o abono anual previsto no artigo 40, 

da mesma lei, a partir de 01/12/2016, observada a prescrição quinquenal 

contada retroativamente da data do indeferimento administrativo; e julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. 3.4. Tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 1.000 (um mil) salários mínimos, não se aplica 

ao caso o reexame necessário da sentença, conforme o artigo 496, § 3º, 

do Novo Código de Processo Civil.3.5. Ademais, proceda ao pagamento 

dos honorários periciais arbitrados em Ref: 14.3.6. Com o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.3.7. P.R.I. 

Cumpra-se.3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

MARIA APARECIDA SOUZA PEREIRA; b) benefício concedido: 

aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário mínimo -; d) data de início 

do benefício – DIB: 01/12/2016 (data do indeferimento do pedido 

administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo 

para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.Juscimeira – MT, 

09 de fevereiro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21165 Nr: 233-50.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENÉRGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNI ALBERTO SPIERING, ROMEU SPIERING, 

MERCEDES SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB. 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O, DR. SANDRO TICIANEL - 

OAB:OAB/MT/6877, RICARDO MARTINEZ - OAB:149.028-SP

 Vistos, etc.

1. Defiro os pedidos de fl. 274, para que sejam expedidos os competentes 

alvarás para o levantamento do valores depositados, conforme os dados 

bancários colacionados.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24534 Nr: 629-56.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 
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JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE EUGENIO DE ALMEIDA 

AGUIAR - OAB:MT 1830235

 Vistos.

1. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

2. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29564 Nr: 226-19.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mullena Cristina Martins dos 

Santos - OAB:21.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41892 Nr: 387-58.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE FRANCISCA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. De início, concedo a 

gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 

98, do Código de Processo Civil.3. Outrossim, cite-se a autarquia requerida 

para apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, acompanhada de 

documentos e rol de testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, 

ficando a requerida ciente de que não se defendendo, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos.4. Ademais, verifico que a demanda 

demonstra a imprescindibilidade da realização de perícia médica. Assim, 

DETERMINO, pois, desde logo, a realização de Perícia e nomeio perito na 

pessoa da Dr. Paulo Cesar de Figueiredo Ponce, inscrito no CRM nº. 954, 

que atende na Rua Sírio Libanesa, nº. 60, Ed. Atlantis, Apto 802, Bairro 

Popular, CEP. 78.045-390, em Cuiabá-MT, a qual deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso. (...) 8. Agendada a data da perícia pelo expert 

nomeado, cientifiquem-se as partes da data, horário e local aonde o perito 

promoverá o exame, devendo a parte autora comparecer no local e data 

indicada munida de seus documentos pessoais e exames médicos, laudos 

e outros que repute importantes ao esclarecimento do perito.9. Acostado o 

laudo pericial, intimem-se as partes, através de seus procuradores, para 

que manifestem acerca do laudo, podendo inclusive requerer maiores 

esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.10. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Juscimeira - MT, 28 de fevereiro de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29189 Nr: 91-07.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29340 Nr: 131-86.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30699 Nr: 573-52.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JUSTINO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIZ DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31169 Nr: 776-14.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVITA ROZA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34479 Nr: 451-05.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39050 Nr: 2592-94.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “3.1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por JOSÉ 

RIBEIRO DE AMORIM em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, para declarar e reconhecer o tempo de atividade rural de 

23/10/64 até 04/11/82, e também o período de atividade especial de 

05/01/87 a 22/12/88, o qual deve ser adicionado 40% ao tempo de serviço 

e, em consequência, condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL a proceder a averbação dos mencionados períodos, como válido 

para todos os fins previdenciários, inclusive aposentadoria, bem como a 

conceder ao autor a aposentadoria integral por tempo de contribuição, eis 

que atinge o lapso temporal exigido pela lei, a partir da data do 

requerimento administrativo, ou seja, 25/01/2016, calculado o valor do 

benefício de acordo com a lei, devendo as parcelas em atraso ser pagas 

de uma só vez, atualizadas mês a mês, a contar de cada vencimento até o 

efetivo pagamento, acrescidas de juros legais de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação, observada a prescrição quinquenal. Julgo extinto o 

processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Por estarem presentes os requisitos da prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme demonstrado, bem 

como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que 

se trata de verba de caráter alimentício, urgente por natureza, defiro, 

ainda, o pedido de tutela antecipada veiculado pela parte autora, para o fim 

de determinar a implantação do benefício na folha de pagamento do 

requerido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de 

multa diária correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais), a ser revertida 

em prol da parte autora.”Considerando não comprovado o manifesto 

caráter protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no 

artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo 

Civil.Publique -se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24734 Nr: 740-40.2014.811.0048

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDINETI DE OLIVEIRA RODRIGUES ARCENO LOPES, 

WTALR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON ARCENO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

2. Após decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26206 Nr: 211-84.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA FERREIRA CARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA ARAÚJO DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29909 Nr: 344-92.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

CORDEIRO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33534 Nr: 1925-45.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDIMA MARIA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 
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natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22328 Nr: 361-36.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INOCÊNCIO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilberto de sousa - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Exceção de 

Pré-executividade, determino a suspensão da presente execução, até a 

decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a exeqüente para que se manifeste sobre o referido incidente, 

interposto às fls. 99/100, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22759 Nr: 811-76.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 10 (dez) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22898 Nr: 954-65.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA ROSA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 10 (dez) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33491 Nr: 1914-16.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34654 Nr: 544-65.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUZA PORTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 970 de 1163



se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37347 Nr: 1755-39.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERACINA ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25410 Nr: 1072-07.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO BATISTA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos.

1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

(MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA – MT), que pode ter por base título executivo 

judicial ou extrajudicial. Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 

279 do STJ: “É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda 

Pública”.

2. Intimem-se, pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 

9.494/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício 

requisitório de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

4. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de novembro de 2017.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36122 Nr: 1210-66.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália Guimarães Ferreira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 3.1. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

elencados na exordial, com base no artigo 487, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, razão pela qual, determino que o Município de Juscimeira 

cumpra as medidas emergenciais elencadas no Termo de Ajustamento de 

Conduta, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como para que apresente nos 

autos o atual andamento do Consórcio firmado com o Município de 

Rondonópolis-MT.3.2

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36274 Nr: 1266-02.2017.811.0048

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FRANCO DE CASTRO, VALDETE FRANCO DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17277, WUILLIAN KHALIL - OAB:6487

 Vistos.

1. Defiro o pedido formulado pelas partes na audiência de conciliação de 

Ref: 37. Sendo assim, determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 

15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, certifique-se e 

intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Após, conclusos para as deliberações pertinentes.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 29 de novembro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39704 Nr: 2817-17.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO CUIM DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, com as 

partes já qualificadas nos autos.

2. O autor pugnou pela extinção do presente sem julgamento do mérito, 

com o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem 

mais interesse no prosseguimento do feito (Ref: 11).

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do novo Código de Processo 

Civil.

4. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 15 de dezembro de 2017.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35482 Nr: 946-49.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9325 Nr: 363-45.2009.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE APARECIDA DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12.466/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a documentação 

juntada, requerendo o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39145 Nr: 2622-32.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA PAULA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Muito embora tenha sido deferida a justiça à parte autora pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça, estão ausentes na petição inicial documentos 

essenciais para a comprovação do alegado na exordial, desatendendo o 

que determina o inciso II do art. 319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo juntar nos autos documentos que comprovem 

as alegações trazidas na exordial, inclusive atestado de conclusão de 

curso, haja vista que os documentos colacionados nos autos não são 

habeis a comprovar se houve ou não conclusão do curso pela autora, ou 

para que no mesmo prazo assinalado requeira o que entender necessário 

para obtenção das informações pertinentes ao deslinde da demanda, tudo 

sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 21 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32494 Nr: 1413-62.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX FABRÍCIO PINHEIRO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, DR. TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15483-A

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR as partes para audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 18/04/2018, às 14h 

(horário oficial de Cuiabá-MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1934 Nr: 251-23.2002.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAMON ARAUJO ITACARAMBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A-MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o andamento do presente 

feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Após o decurso do prazo, certifique-se e faça conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22778 Nr: 830-82.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAMON ARAUJO ITACARAMBY, 

MARIMIR OLIVEIRA ITACARAMBY, MARIA AMÉLIA NASCIMENTO BRAGA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Bruno Vieira de 

Figueiredo - OAB:8617, LYS MARISA GONÇALVES - OAB:14830

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o andamento do presente 

feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Após o decurso do prazo, certifique-se e faça conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21012 Nr: 55-04.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEBER LEMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROBERTO 

GAMBERA - OAB:186.220, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR GOMES DE 

VASCONCELOS. - OAB:13612, ANA PAULA BEATRIZ DE PAULO. - 

OAB:12896, FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA. - OAB:11758, 

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES. - OAB:12252, MARCELO 

MILHOMEN DE FREITAS. - OAB:12437

 Certifico e dou fé que até a presente data a perita Dra. Raianny Karla 

Santos Oliveira não informou data e hora para realização da perícia. É o 

que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31950 Nr: 1142-53.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA XAVIER RODRIGUES, 2º SERVIÇO 

NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS, 

WAF GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA. - 

OAB:14553, Mullena Cristina Martins dos Santos - OAB:21.363, 

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - OAB:21363

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR as partes para audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 18/04/2018, às 13h 

(horário oficial de Cuiabá-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23245 Nr: 1305-38.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZIA RAQUEL ROTILI CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 10 (dez) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20958 Nr: 1062-65.2011.811.0048

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MAXIMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA SANTOS - 

OAB:MG-82651, ALBERT DO CARMO AMORIM - OAB:72847/MG, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A, ROSÃNGELA DA ROSA 

CORRÊA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro para que seja juntada a documentação requerida.

 2. Intimem-se a parte autora para que providencie o andamento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21012 Nr: 55-04.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEBER LEMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROBERTO 

GAMBERA - OAB:186.220, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR GOMES DE 

VASCONCELOS. - OAB:13612, ANA PAULA BEATRIZ DE PAULO. - 

OAB:12896, FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA. - OAB:11758, 

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES. - OAB:12252, MARCELO 

MILHOMEN DE FREITAS. - OAB:12437

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR as partes para 

requererem o que entender de direito, no prazo 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-76.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MORAES DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000304-59.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIA MARLENE FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração propostos pela parte 

autora, em face da sentença de mérito proferida, aduzindo, em síntese, 

que a referida decisão possui omissão, por não ter mencionado a 

legislação estadual sobre o tema discutido, pretendendo assim a sua 

correção. É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto 

tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais. No mérito, 

tenho que merecem acolhimento. É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam 

instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade 

ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. No caso, bem se nota que na 

decisão embargada houve a omissão alegada, uma vez que não apreciou 

pedidos da parte autora. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a 

falta dessa decisão, neste aspecto. ANTE O EXPOSTO, acolho os 

presentes embargos para declarar que a referida sentença, passará a ter 

a seguinte redação nos seus itens “2.9 a 2.13”, da fundamentação: “2.9. 
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No mesmo sentido é a Lei Complementar Estadual nº 202 de 28 de 

Dezembro de 2004 que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos 

servidores públicos civis e militares do Estado de Mato Grosso, conforme 

o seu artigo segundo, in verbis: Art. 2.º As alíquotas relativas ás 

contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos 

servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que 

estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal 

(redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art.4.º da 

Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais. 

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e 

militares em atividades. 2.10. Assim, dos dispositivos citados, 

depreende-se que a incidência da contribuição previdenciária deve ser 

sobre a totalidade da remuneração do contribuinte, incluindo, assim as 

verbas indenizatórias recebidas, vez que as mesmas 2.11. Depreende-se 

das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos 

autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa 

ensejadora de dano material ou moral, uma vez que não foi possível ter-se 

a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível quantificar o prejuízo 

do reclamante. Assim, o autor não conseguiu comprovar o fato 

constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo Código. Eis que, 

em matéria de prova, rege o princípio do interesse de quem alega, como se 

vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito 

Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: 

“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova 

relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a 

dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito 

alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” 2.12. Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a 

comprovação dos prejuízos, não é possível o estabelecimento do nexo 

entre os mesmos e a caracterização dos danos reclamados, uma vez que 

não há nos autos nenhuma prova capaz de estabelecer um nexo causal 

entre a ação da organizadora e a anulação do concurso em questão, 

motivo pelo qual não é possível prover os pedidos feitos na inicial. 2.13. 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em declarações 

e documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não 

foi possível à comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não 

merecem guarida.” Permanece, no mais, como está lançada a sentença. 

Retifique-se o registro da sentença, anotando-se a alteração. Publique 

-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000315-88.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração propostos pela parte 

autora, em face da sentença de mérito proferida, aduzindo, em síntese, 

que a referida decisão possui omissão, por não ter mencionado a 

legislação estadual sobre o tema discutido, pretendendo assim a sua 

correção. É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto 

tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais. No mérito, 

tenho que merecem acolhimento. É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam 

instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade 

ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. No caso, bem se nota que na 

decisão embargada houve a omissão alegada, uma vez que não apreciou 

pedidos da parte autora. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a 

falta dessa decisão, neste aspecto. ANTE O EXPOSTO, acolho os 

presentes embargos para declarar que a referida sentença, passará a ter 

a seguinte redação nos seus itens “2.9 a 2.13”, da fundamentação: “2.9. 

No mesmo sentido é a Lei Complementar Estadual nº 202 de 28 de 

Dezembro de 2004 que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos 

servidores públicos civis e militares do Estado de Mato Grosso, conforme 

o seu artigo segundo, in verbis: Art. 2.º As alíquotas relativas ás 

contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos 

servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que 

estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal 

(redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art.4.º da 

Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais. 

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e 

militares em atividades. 2.10. Assim, dos dispositivos citados, 

depreende-se que a incidência da contribuição previdenciária deve ser 

sobre a totalidade da remuneração do contribuinte, incluindo, assim as 

verbas indenizatórias recebidas, vez que as mesmas 2.11. Depreende-se 

das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos 

autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa 

ensejadora de dano material ou moral, uma vez que não foi possível ter-se 

a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível quantificar o prejuízo 

do reclamante. Assim, o autor não conseguiu comprovar o fato 

constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo Código. Eis que, 

em matéria de prova, rege o princípio do interesse de quem alega, como se 

vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito 

Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: 

“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova 

relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a 

dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito 

alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” 2.12. Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a 

comprovação dos prejuízos, não é possível o estabelecimento do nexo 

entre os mesmos e a caracterização dos danos reclamados, uma vez que 

não há nos autos nenhuma prova capaz de estabelecer um nexo causal 

entre a ação da organizadora e a anulação do concurso em questão, 

motivo pelo qual não é possível prover os pedidos feitos na inicial. 2.13. 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em declarações 

e documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não 

foi possível à comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não 

merecem guarida.” Permanece, no mais, como está lançada a sentença. 

Retifique-se o registro da sentença, anotando-se a alteração. Publique 

-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000309-81.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACY DUARTE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração propostos pela parte 

autora, em face da sentença de mérito proferida, aduzindo, em síntese, 
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que a referida decisão possui omissão, por não ter mencionado a 

legislação estadual sobre o tema discutido, pretendendo assim a sua 

correção. É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto 

tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais. No mérito, 

tenho que merecem acolhimento. É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam 

instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade 

ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. No caso, bem se nota que na 

decisão embargada houve a omissão alegada, uma vez que não apreciou 

pedidos da parte autora. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a 

falta dessa decisão, neste aspecto. ANTE O EXPOSTO, acolho os 

presentes embargos para declarar que a referida sentença, passará a ter 

a seguinte redação nos seus itens “2.9 a 2.13”, da fundamentação: “2.9. 

No mesmo sentido é a Lei Complementar Estadual nº 202 de 28 de 

Dezembro de 2004 que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos 

servidores públicos civis e militares do Estado de Mato Grosso, conforme 

o seu artigo segundo, in verbis: Art. 2.º As alíquotas relativas ás 

contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos 

servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que 

estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal 

(redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art.4.º da 

Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais. 

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e 

militares em atividades. 2.10. Assim, dos dispositivos citados, 

depreende-se que a incidência da contribuição previdenciária deve ser 

sobre a totalidade da remuneração do contribuinte, incluindo, assim as 

verbas indenizatórias recebidas, vez que as mesmas 2.11. Depreende-se 

das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos 

autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa 

ensejadora de dano material ou moral, uma vez que não foi possível ter-se 

a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível quantificar o prejuízo 

do reclamante. Assim, o autor não conseguiu comprovar o fato 

constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo Código. Eis que, 

em matéria de prova, rege o princípio do interesse de quem alega, como se 

vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito 

Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: 

“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova 

relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a 

dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito 

alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” 2.12. Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a 

comprovação dos prejuízos, não é possível o estabelecimento do nexo 

entre os mesmos e a caracterização dos danos reclamados, uma vez que 

não há nos autos nenhuma prova capaz de estabelecer um nexo causal 

entre a ação da organizadora e a anulação do concurso em questão, 

motivo pelo qual não é possível prover os pedidos feitos na inicial. 2.13. 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em declarações 

e documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não 

foi possível à comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não 

merecem guarida.” Permanece, no mais, como está lançada a sentença. 

Retifique-se o registro da sentença, anotando-se a alteração. Publique 

-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-84.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SYDINEI FRANCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração propostos pela parte 

autora, em face da sentença de mérito proferida, aduzindo, em síntese, 

que a referida decisão possui omissão, por não ter mencionado a 

legislação estadual sobre o tema discutido, pretendendo assim a sua 

correção. É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto 

tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais. No mérito, 

tenho que merecem acolhimento. É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam 

instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade 

ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. No caso, bem se nota que na 

decisão embargada houve a omissão alegada, uma vez que não apreciou 

pedidos da parte autora. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a 

falta dessa decisão, neste aspecto. ANTE O EXPOSTO, acolho os 

presentes embargos para declarar que a referida sentença, passará a ter 

a seguinte redação nos seus itens “2.9 a 2.13”, da fundamentação: “2.9. 

No mesmo sentido é a Lei Complementar Estadual nº 202 de 28 de 

Dezembro de 2004 que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos 

servidores públicos civis e militares do Estado de Mato Grosso, conforme 

o seu artigo segundo, in verbis: Art. 2.º As alíquotas relativas ás 

contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos 

servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que 

estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal 

(redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art.4.º da 

Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais. 

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e 

militares em atividades. 2.10. Assim, dos dispositivos citados, 

depreende-se que a incidência da contribuição previdenciária deve ser 

sobre a totalidade da remuneração do contribuinte, incluindo, assim as 

verbas indenizatórias recebidas, vez que as mesmas 2.11. Depreende-se 

das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos 

autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa 

ensejadora de dano material ou moral, uma vez que não foi possível ter-se 

a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível quantificar o prejuízo 

do reclamante. Assim, o autor não conseguiu comprovar o fato 

constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo Código. Eis que, 

em matéria de prova, rege o princípio do interesse de quem alega, como se 

vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito 

Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: 

“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova 

relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a 

dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito 

alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” 2.12. Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a 

comprovação dos prejuízos, não é possível o estabelecimento do nexo 

entre os mesmos e a caracterização dos danos reclamados, uma vez que 

não há nos autos nenhuma prova capaz de estabelecer um nexo causal 

entre a ação da organizadora e a anulação do concurso em questão, 

motivo pelo qual não é possível prover os pedidos feitos na inicial. 2.13. 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em declarações 

e documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não 

foi possível à comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não 

merecem guarida.” Permanece, no mais, como está lançada a sentença. 
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Retifique-se o registro da sentença, anotando-se a alteração. Publique 

-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-23.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FELIPE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDINO DE JESUS ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) exequente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o novel artigo 854 do Novo 

Código de Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Não bastasse isso, o artigo 854 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, do NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exequente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Com 

a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores, manifeste-se a parte exequente, 

em dez (10) dias. 5. APÓS A TENTATIVA DE PENHORA, de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do executado, resultou que em 

consulta direta deste magistrado, verifiquei a INEXISTÊNCIA DE SALDO A 

SER PENHORADO nas contas bancárias do executado. 6. Esclareço que 

em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores ínfimos, que não 

justificam a concretização da transferência, conforme dispõe o provimento 

nº 18/2007 da CGJ. 7. Com efeito, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito em 5 dias, sob pena de extinção do feito, conforme dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95. 8. Transcorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos. 9. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-53.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LOPES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 04/04/2018 Hora: 15:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-16.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TULCI SCHOTT DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: LEANDRO CARDOSO LEITAO - MT24140/O (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 10/04/2018 Hora: 

14:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-33.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU - MT0011683A (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 04/04/2018 Hora: 

13:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-18.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU - MT0011683A (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 04/04/2018 Hora: 

13:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-70.2018.8.11.0048
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU - MT0011683A (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 04/04/2018 Hora: 

14:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-39.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NORONHA DEGASPERY FREITAS E CIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU - MT0011683A (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 04/04/2018 Hora: 

14:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-91.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU - MT0011683A (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 04/04/2018 Hora: 

14:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-69.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 04/04/2018 Hora: 15:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-32.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - MT0018396A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

04/04/2018 Hora: 16:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-76.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA REIS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - MT16495/B (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 10/04/2018 Hora: 

13:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-61.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - MT16495/B (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 10/04/2018 Hora: 

13:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 
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comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-46.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - MT16495/B (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 10/04/2018 Hora: 

13:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-31.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - MT16495/B (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 10/04/2018 Hora: 

14:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-38.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERRAZ DE MATTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO)

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogados do(a) 

REQUERENTE: DIEGO CARVALHO ALVES - MT19750/O, JESSICA 

KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES - MT21756/O (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 10/04/2018 Hora: 15:00 , 

devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-40.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA PINHEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 04/04/2018 Hora: 15:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-03.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU - MT0011683A (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 04/04/2018 Hora: 

16:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-03.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Reclamada, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: AOTORY 

DA SILVA SOUZA OAB: MT0014994S Endereço: MANOEL LEOPOLDINO, 

358, ARAES, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 , para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 04/04/2018 Hora: 16:20 , 

devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do(a) Reclamante e proferindo-se o 

julgamento de plano. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000314-06.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:
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ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-25.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GOMES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE ARRUDA PIRES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 04/04/2018 Hora: 16:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-02.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL CORREIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT22193/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ULFER INDUSTRIA e COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - MT22193/O 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

10/04/2018 Hora: 15:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-02.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL CORREIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT22193/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ULFER INDUSTRIA e COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Reclamada, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FLAIDA 

BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB: MG0096864A, para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 10/04/2018 Hora: 15:20 , 

devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do(a) Reclamante e proferindo-se o 

julgamento de plano. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9567 Nr: 610-26.2009.811.0048

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ PEREIRA PRATIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos sobre a 

documentação juntada às fls. 175/175-vº, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender oportuno, sob pena de arquivamento do feito.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72403 Nr: 918-92.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Visto, etc.

Diante da certidão de fl. 43 REDESIGNO a audiência para o dia 13/03/2018 

às 16h40min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Julia Vitória Marchioro, Estagiária do Gabinete, 

que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 21 de novembro de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62121 Nr: 812-72.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO LOURENÇO LEAL, EZEQUIAS JORGE, 

JOEL FELIX, DANIEL FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CICERO LOURENÇO LEAL, Cpf: 

94555923120, Rg: 1408950-5, Filiação: Maria Benedita Leal e Sebastião 

Lourenço Leal, data de nascimento: 21/02/1971, brasileiro(a), natural de 

Colorado-PR, casado(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: 1º FATO: No dia 24/12/2012, no período da noite, todos 

os denunciados, consientes e dolosamente, subtrairam para si ou para 

outrem, coisas alheias móveis, pertencentes à vitima Jusciliane de Oliveira 

Silva. Os denunciados se encontravam na casa do denunciado Cícero 

Lourenço Leal ingerindo bebida alcoólica, Daniel Félix convidou todos para 

realizarem um furto na residencia supracitada. Então durante o repouso 

noturno, os denunciados, arrombaram a janela da casa da vítima e 

furtaram 01 (um) televisor, 01 (um) aparelho de DVD, 01 (um) receptor de 

antena parabólica, 01 (um) celular, dentre outros objetos. 2º FATO: No dia 

24/01/2013 mp período da noite na rua Mato Grosso, nº 195, Distrito de 

Analândia do Norte, todos os denunciados, consiente e dolosamente, 

subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencentes ao 

genro da Sra. Odete Lourdes Golijkewski. Os denunciados, em concurso, 

arrombaram, a porta do ônibus pertencente ao genro da Sra. Odete, que 

estava estacionado em frente à casa desta, e levaram varios apetrechos 

musicais, fiações e luminarias. 3º FATO: No dia 06/01/2014, no periodo 

noturno, no estabelecimento comercial "Loja de Pepelaria e Confecções" 

de propriedade da Sra. Eunice Alves Santos, localizada no Destrito de 

Analândia do Norte, os denunciados Cícero Lourenço Leal e Ezequias 

Jorge, consientes e dolosamente, subtraíram para si ou para outrem, 

coisas alheias móveis pertencentes à vítima Eunice Alves Santos. Os 

denunciados Cícero e Ezequias, arrombaram a porta do estabelecimento 

comercial e furtaram várias peças de roupas, bijuterias, bolsas, caixa de 

som, dentre outros objetos. Os denunciados Cícero e Ezequias em seus 

interrogatórios, confirmaram a prática dos crimes de furto, bem como que 

os denunciados Joel e Daniel participaram dos dois primeiros furtos 

cometidos nos dias 24/12/2012 e 24/01/2013. Diante do exposto o 

Ministério Publico Estadual oferece denuncia em desfavor de Joel e Daniel, 

incursos nas sanções do artigo 155, 1º e 4º (por duas vezes), na forma 

do artigo 71, e em desfavor de Cícero e Ezequias, incursos nas sanções 

do artigo 155, 1º e 4º (por três vezes)

Despacho: Vistos em correição.O Ministério Público em fl. 95/96 requereu 

a pesquisa no sistema BACENJUD, como meio de obtenção do atual 

endereço dos denunciados Cícero Lourenço Leal e Daniel Felix, uma vez 

que se esgotaram todos os meios administrativos para tal mister. DEFIRO, 

portanto, a cota ministerial, para tanto, seja realizada pesquisa no sistema 

BACENJUD solicitando informações acerca do atual endereço do 

requerido.Após, aportando aos autos à devida informação, CITE-SE os 

denunciados, na forma do Despacho de fl. 73.Restada infrutífera a busca 

e/ou citação dos denunciados, façam-me os autos conclusos para análise 

quanto ao pedido de citação por edital.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Marcelândia/MT, 24 de fevereiro de 2016.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 31 de janeiro de 2018

Geraldo Alves Colaço Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73067 Nr: 507-09.2018.811.0111

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOMEIO como curador especial do adolescente Rikelton, o causídico Dr. 

Kássio Roberto Pereira, que o representará processualmente, 

salvaguardando seus interesses.Tomando em conta a natureza da causa, 

FIXO os honorários do mencionado advogado em 06 (seis) URH (Unidade 

Referencial de Honorários), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.Intime-se o advogado nomeado curador, acerca da presente 

decisão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 27 de 

fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73093 Nr: 521-90.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBISON CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pretendida pelo requerente, o que 

faço para determinar que a parte requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento do serviço de energia elétrica, bem como para suspensão da 

cobrança da fatura dita indevida e inscrição constritiva nominal perante os 

órgãos de proteção ao crédito.Inquestionável que o caso demanda a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento nos 

artigos 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal de 

Justiça.Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, defiro a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual.Designe-se data para realização do ato conforme pauta 

preestabelecida pela conciliadora deste Juízo. Designada data, cite-se a 

requerida e intimem-se as partes para comparecerem a audiência de 

conciliação/mediação, salientando, desde logo, que o prazo para a defesa 

do requerido somente se iniciará se, realizada a audiência preliminar, 

restar frustrada a composição nela buscada.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 28 de fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66980 Nr: 989-88.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Portella de Souza - 

OAB:4296-A/ MT

 Autos nº 989-88.20174811.0111.

Código Apolo nº 66980.

Vistos em correição.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado para que apresente 

resposta à acusação, no prazo legal ou, havendo motivo justo, renuncie a 

nomeação, visto que, mesmo regularmente intimada deixou de se 

manifestar em favor do acusado para a qual foi nomeada.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 31 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62484 Nr: 1274-18.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora de que o horário 

correto para perícia a ser realizada pelo médico perito nomeado nos autos, 

são às 17 horas, e não às 15 horas, como consta na intimação anterior.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70901 Nr: 3094-38.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora de que o horário 

correto para perícia a ser realizada pelo médico perito nomeado nos autos, 

são às 17 horas, e não às 15 horas, como consta na intimação anterior.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54816 Nr: 983-86.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora de que o horário 

correto para perícia a ser realizada pelo médico perito nomeado nos autos, 

são às 17 horas, e não às 15 horas, como consta na intimação anterior.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59373 Nr: 1802-86.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora de que o horário 

correto para perícia a ser realizada pelo médico perito nomeado nos autos, 

são às 17 horas, e não às 15 horas, como consta na intimação anterior.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61702 Nr: 878-41.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO MOREIRA CURTY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora de que o horário 

correto para perícia a ser realizada pelo médico perito nomeado nos autos, 

são às 17 horas, e não às 15 horas, como consta na intimação anterior.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65814 Nr: 380-08.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora de que o horário 

correto para perícia a ser realizada pelo médico perito nomeado nos autos, 

são às 17 horas, e não às 15 horas, como consta na intimação anterior.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66604 Nr: 809-72.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocir Grilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora de que o horário 

correto para perícia a ser realizada pelo médico perito nomeado nos autos, 

são às 17 horas, e não às 15 horas, como consta na intimação anterior.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66748 Nr: 874-67.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Escaliar Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora de que o horário 

correto para perícia a ser realizada pelo médico perito nomeado nos autos, 

são às 17 horas, e não às 15 horas, como consta na intimação anterior.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62419 Nr: 1219-67.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora de que o horário 

correto para perícia a ser realizada pelo médico perito nomeado nos autos, 

são às 17 horas, e não às 15 horas, como consta na intimação anterior.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71566 Nr: 3429-57.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MATILDE OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora de que o horário 

correto para perícia a ser realizada pelo médico perito nomeado nos autos, 

são às 17 horas, e não às 15 horas, como consta na intimação anterior.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71759 Nr: 3528-27.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora de que o horário 

correto para perícia a ser realizada pelo médico perito nomeado nos autos, 

são às 17 horas, e não às 15 horas, como consta na intimação anterior.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65919 Nr: 440-78.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora de que o horário 

correto para perícia a ser realizada pelo médico perito nomeado nos autos, 

são às 17 horas, e não às 15 horas, como consta na intimação anterior.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71244 Nr: 3277-09.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERVINO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora de que o horário 

correto para perícia a ser realizada pelo médico perito nomeado nos autos, 

são às 17 horas, e não às 15 horas, como consta na intimação anterior.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61626 Nr: 850-73.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CEZAR DESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO SETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:12492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte exequente, para em 15 

(quinze) dias dar prosseguimento no feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36230 Nr: 1071-32.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milto Lucca Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTO LUCCA JUNIOR, Cpf: 

86245074134, Filiação: Maria Ines Lucca, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com 

o artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado MILTO LUCCA JÚNIOR, já qualificado nos autos, 

ante a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime que lhe é 

imputado neste processo.Transitada em julgado a presente sentença, 

procedam-se as baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se,Matupá/MT, 10 de maio de 2017.Suelen BarizonJuíza 

Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, REGINA MATOS DAVI, 

digitei.

Matupá, 01 de março de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 44709 Nr: 728-80.2014.811.0030

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRPdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 
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audiência designada para a data de 05/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 66346 Nr: 2474-75.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto dos Santos Lopo, Cleia Nunes 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19.805/MT, Joel Feliciano Moreira - OAB:6833

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 13/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Por fim, encaminho os autos conclusos para inclusão da audiência em 

nova pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 67433 Nr: 2996-05.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Publica de 

Nobres - OAB:

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 05/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Por fim, encaminho os autos conclusos para inclusão da audiência em 

nova pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 66875 Nr: 2727-63.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Carvalho Esteves, Pedro Paulo da 

Silva Felix da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 05/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Por fim, encaminho os autos conclusos para inclusão da audiência em 

nova pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 67688 Nr: 3123-40.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson dos Santos Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 05/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Por fim, encaminho os autos conclusos para inclusão da audiência em 

nova pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 55346 Nr: 768-91.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 13/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 60525 Nr: 4021-87.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Aranldo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 14/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 60922 Nr: 4205-43.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itelvina Conceição de Castro Idalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 14/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 66250 Nr: 2435-78.2017.811.0030

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:18701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 13/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 65178 Nr: 1911-81.2017.811.0030

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Xavier da Silva, DONATO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 13/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 60793 Nr: 4156-02.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilamar Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 14/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 62148 Nr: 506-10.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deonízio Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 14/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 61215 Nr: 61-89.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mendes Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patrícia de Salles - 

OAB:10265/O, Eney Curado Brom Filho - OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 14/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53811 Nr: 1988-41.2016.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJSA, AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. (...) Assim, intime-a, por meio de seu defensor 

nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro.(..)Acrescenta-se que para 

sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas 

RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35342 Nr: 677-59.2009.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, para providenciar o 

preparo da carta precatória, a ser expedida à Comarca de Alta/MT, com a 

finalidade de citação e intimação da parte requerida. Para tanto, deverá 

retirar a guia junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, encaminhando a guia devidamente paga (original) a Comarca de 

Nova Canaã do Norte/MT, uma vez que, nos termos do artigo Art. 1.210 da 

CNGC, custas de cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36885 Nr: 567-89.2011.811.0090

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35924 Nr: 410-53.2010.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DO NASCIMENTO, JOSÉ PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora/exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36201 Nr: 689-39.2010.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL PLACIDINO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47269 Nr: 445-71.2014.811.0090

 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVIA CRISTINA NUNES PEREIRA, FABIANA ALVES DA 

SILVA PEREIRA, LUZANILDA NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/GO 23562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 985 de 1163



constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35020 Nr: 356-24.2009.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDCT, EDCT, RJS, ENDCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora/exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47610 Nr: 684-75.2014.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADJM, UMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça foi prolatada pelo 

Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência de ambas as parte não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intimem-as, por meio de seus defensor nomeado ou 

advogados constituídos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência.(...).Sem a comprovação, deverá 

a parte autora promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de 

todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36840 Nr: 523-70.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGEVALDO AMARAL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46434 Nr: 777-72.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 
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promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35286 Nr: 621-26.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SACDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9.576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

9.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT, REGIS RODRIGUES RIBEIRO - OAB:MT-4.936

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36928 Nr: 610-26.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MADALENA DOS SANTOS PRIOR SILVA, JOSÉ 

DIAS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA, HELOISA 

ALBUQUERQU DE BARROS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA MARIA DOS SANTOS 

PRIOR - OAB:220379/SP, LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 27160 Nr: 352-60.2004.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS HONÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5603/MT, 

Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT, SILVIO LUIS TIETZ - OAB:OAB/MT 

7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russel Alexandre Barbosa 

Maia - OAB:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35433 Nr: 765-97.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA DE VICENTE ESSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANAÃ-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34878 Nr: 214-20.2009.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, RNPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47272 Nr: 447-41.2014.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GAAB, DMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMÃE - OAB:19968/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré, citada por edital, deixou 

decorrer o prazo sem apresentar contestação, razão pela qual DECRETO 

A SUA REVELIA, nos termos do art. 344 do NCPC.

Assim, em observância ao art. 72, inciso II, do referido diploma legislativo, 

nomeio como curador(a) especial do polo passivo o(a) nobre causídico(a) 

Dr(a). FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMÃE - OAB/MT 19.968/O, 

cuja verba honorária será fixada ao final do processo.

 Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para que apresente defesa em favor da parte 

requerida, no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Em seguida, intime-se a parte requerente para manifestar-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47273 Nr: 448-26.2014.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GAAB, DMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMÃE - OAB:19968/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré, citada por edital, deixou 

decorrer o prazo sem apresentar contestação, razão pela qual DECRETO 

A SUA REVELIA, nos termos do art. 344 do NCPC.

Assim, em observância ao art. 72, inciso II, do referido diploma legislativo, 

nomeio como curador(a) especial do polo passivo o(a) nobre causídico(a) 

Dr(a). FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMÃE - OAB/MT 19.968/O, 

cuja verba honorária será fixada ao final do processo.

 Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para que apresente defesa em favor da parte 

requerida, no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Em seguida, intime-se a parte requerente para manifestar-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45071 Nr: 503-45.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCE FANIN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 
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pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37092 Nr: 773-06.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENECI LUNA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32595 Nr: 450-74.2006.811.0090

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46950 Nr: 193-68.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DAMIÃO OVANDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 
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promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36859 Nr: 542-76.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - 

UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Miranda Carneiro - 

OAB:OAB/TO 4.588

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33886 Nr: 46-52.2008.811.0090

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37196 Nr: 10-68.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIDS, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37676 Nr: 225-44.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 
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justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37677 Nr: 226-29.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA SANTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45794 Nr: 2992-7.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34332 Nr: 484-78.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 
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assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47770 Nr: 824-12.2014.811.0090

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CARLOS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36411 Nr: 121-86.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDFS, GADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47044 Nr: 259-48.2014.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YDSAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47246 Nr: 426-65.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE FATIMA DA SILVA LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 
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presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33508 Nr: 461-69.2007.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56828 Nr: 1242-42.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do réu para manifestação acerca 

do contido no oficio ref. 145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50542 Nr: 76-09.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT-16598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente, acerca da perícia 

médica agendada para o dia 31 de marçol de 2018 às 09h00min., no 

consultório do médico Guilherme José Fiebrantz Pinto, localizado na Rua 

Antonio Alves da Silva, nº 12, (Clínica Plena Saúde) Cidade: Nova Canaã 

do Norte/MT, devendo comparecer munido de documentos pessoais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46383 Nr: 729-16.2013.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEUDE ALVES PEREIRA, Rg: 

1363060-1, Filiação: Jacinto Rufino Pereira e Alzira Alves Pereira, data de 

nascimento: 22/04/1977, brasileiro(a), natural de Colméia-GO e atualmente 

em local incerto e não sabido ELIZETH PEREIRA DE SOUSA, Rg: 5541490, 

Filiação: Joana Pereira de Souza, data de nascimento: 13/04/1982, 

brasileiro(a), natural de Redenção-PA, convivente, do lar. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com o parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

anteriormente concedidas e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 26 de fevereiro de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59625 Nr: 211-50.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão à fl. 153 - Ref: 20, em razão da desativação da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio como defensor dativo do 

acusado, o nobre causídico, Dr. NEILSON FAUSTO BUZATO - OAB/MT nº 

21765/A, cuja verba honorária será fixada ao final do processo.

Intime-se pessoalmente o mencionado defensor, sobre o teor da 

nomeação, bem como para apresentar resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessa a defesa do réu, ofertar documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do artigo 396-A do CPP.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se for necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59490 Nr: 127-49.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENEGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR PIMENTA, JOANA DAICLE MUIZ, JOSÉ 

VICENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha do autor 

LAUDAIR ALEXANDRE ORDAKOWSKI, para o dia 05 DE JUNHO DE 2018, 

ÀS 14H00.

Intime-se a testemunha.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Ciência ao Ministério Público.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e OFÍCIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45907 Nr: 244-16.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CANHET, EDINÉIA MICHELI 

GERONIMO DA SILVA, JOÃO VIEIRA DA SILVA, EDINALVA GERONIMO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

 Inicialmente, sem cabimento o pedido de suspensão condicional do 

processo de (fls. 123/137), pois que a pena mínima do caso concreto é 

superior a 01 (um) ano de detenção, pois que os réus foram denunciados 

por infração ao art. 171, “caput”, c.c. o art. 61, inciso II, alínea “h”, do 

Código Penal, o que faz com que a pena inicial seja agravada, elevando-a 

do patamar máximo de 01 (um) ano exigido pelo art. 89 da Lei 9.099/95.

De outro lado, das respostas à acusação, vê-se que nenhuma preliminar 

foi arguida, tampouco da análise dos autos verifica-se a existência de 

qualquer das hipóteses elencadas no art. 397 e incisos do Código de 

Processo Penal, razão pela qual RATIFICO o recebimento da denúncia.

 DESIGNO audiência de instrução para o DIA 12 DE JUNHO DE 2018, ÀS 

14H00, com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas em 

comum pela acusação e defesa, bem ainda interrogatório dos acusados.

 Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, “caput”, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. CERTIFIQUEM-SE todos os atos.

INTIME-SE pessoalmente douto defensor para comparecer à audiência 

designada.

REQUISITEM-SE as testemunhas integrantes dos quadros policiais, caso 

existentes.

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46822 Nr: 78-47.2014.811.0090

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 

924, inciso II, do NCPC. Condeno a parte executada em custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Condeno, outrossim, a parte 

executada em honorários advocatícios, estes fixados em:a) 10% (dez por 

cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de 

até 200 (duzentos) salários-mínimos;b) 8% (oito por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 200 

(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;c) 5% 

(cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos;d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 

100.000 (cem mil) salários-mínimos; oue) 1% (um por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos.Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a 

V, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade anteriormente 

declinada para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.Caso a 

condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido 

pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 

I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de honorários 

deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Canaã do Norte, 12 

de fevereiro de 2018, em regime de mutirão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49490 Nr: 544-07.2015.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de citação e busca e apreensão de bem móvel da 

parte requerida na zona rural desta Comarca. Para tanto, deverá retirar a 

guia junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

encaminhando a guia devidamente paga (original) a Comarca de Nova 

Canaã do Norte/MT, nos termos do Provimento 07/2017.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-39.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

Audiência de Conciliação designada para o dia 26 de Março de 2018 às 

16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-26.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BEZERRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 26 de março de 2018 às 

15h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-04.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES MOREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELIAS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 09 de abril de 2018 às 

12h45min.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33564 Nr: 517-05.2007.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONILDA VITOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. NUNES DA SILVA ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:9.084-A, ELISANGELA MARCARI DA COSTA - OAB:10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl. 290.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 09/2018 – DF

 O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ...

 CONSIDERANDO que a servidora Shirley Franco Lemes de Sousa, 

matrícula 13674, Técnica Judiciária, designada Gestora Judiciária 

Substituta da Vara Única/Juizado Especial da Comarca de Nova Monte 

Verde, requereu afastamento de suas funções para consultas médicas na 

cidade de Cuiabá nos dias 05 a 09 de março de 2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir a Gestora Judiciária Substituta durante o afastamento acima 

mencionado;

 RESOLVE:

 DESIGNAR, a servidora JAQUELINE ROMEIRA PACHECO, Analista 

Judiciária, matrícula 32709, para responder pela Secretaria da Vara Única, 

na função de Gestora Judiciária em substituição da servidora Shirley 

Franco Lemes de Sousa , Técnica Judiciária designada Gestora Judiciária 

Substituta, matrícula 13674, no período de 05 a 09 de março de 2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Via 

CIA).

 Nova Monte Verde-MT, 1 de março de 2018.

 Bruno César Singulani França

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 63821 Nr: 1613-42.2013.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Antonio Mastelaro, Dilma Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidroxania Alves Fernandes, Geneval 

Menacho de Miranda, Armelindo José Valentim, Rafael Galvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heloisa Michele Moreira - 

OAB:16.813, Josemir Martins dos Santos - OAB:15.995, Roseli 

Raquel Ricas - OAB:16.264

 Vistos em correição.

Com efeito, a indicação nos autos dos endereços de partes e 

testemunhas configura atribuição exclusiva da parte interessada no ato, 

conforme orientação contida no item 2.3.1.1.3 da CNGC/TJMT, “in verbis”: 

“salvo nos casos de comprovada impossibilidade, a busca de endereços 

de partes e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada 

(Ministério Público, Defensoria Pública, advogados) e não pela Secretaria 

do Juízo” (item acrescido pelo Provimento nº 09/13-CGJ).

Assim, INDEFIRO, neste momento, o requerimento de busca de endereços, 

devendo a parte requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 34858 Nr: 910-24.2007.811.0091

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo José da Silva, Petronilia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Caetano da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 34858 - Autos n°. 2007/97

 Despacho

Vistos, etc.

Trata-se de Processo Cautelar de Atentado ajuizado sob a égide do 

Código de Processo Civil de 1973 com fundamento no extinto art. 879 

daquele códex.

Atento à teoria do isolamento dos atos, das regras de direito intertemporal, 

bem como à nova sistemática processual trazida pela Lei nº 13.105, de 16 

de março de 2015, noto que houve contestação do requerido, no entanto, 

não houve designação de audiência de instrução pelo juízo, nos termos do 

art. 803 do CPC/73.

Tendo em vista que atualmente o procedimento da tutela cautelar requerida 

em caráter antecedente é regido seu art. 305 e seguintes do CPC, 

considerando que o feito se arrasta há (11) onze anos, intimem-se as 

partes para que digam se há interesse na realização de audiência de 

conciliação no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 04 de dezembro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74414 Nr: 1433-84.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Vistos, etc.

 Remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo de 05 dias, 

indicar endereço das vítimas Marcos Rogério Lopes de Morais e Vulgo 

“Cissinho” ou “Paraguai”.

 Com a notícia dos endereços, caso residirem em outras Comarcas, 

expeçam-se cartas precatória, com o prazo de 30 dias, para a inquirição 

das vítimas. Se residirem nesta Comarca, expeça-se o necessário para 

comparecerem à audiência, que desde já, designo para o dia 09 de março 

de 2018, às 13h30.

 Nada sendo requerido, cancele-se a audiência designada e remetam os 

autos ao Ministério Público para alegações finais, caso já não venha na 

oportunidade. Após, intime-se a defesa para a mesma finalidade.

 Defiro a remessa de cópia da ata e da mídia da presente audiência, bem 

como das páginas 39/42 e 62/65 destes autos.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75871 Nr: 249-59.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 8ª Vara Federal de Curitiba- Seção Judicíária 

do Paraná, Casturina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alberto Guilmo - 

OAB:PR 64397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75871- Autos n. 249-59.2018.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Se preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo cópia, como mandado.

Desta forma, designo audiência para o dia 09 de abril de 2018, às 16h, 

neste Juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 22 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75443 Nr: 2019-24.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid Torres Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 75443 – Autos n. 2019-24.2017.811.0091DECISÃOVistos, etc.1 

Do pedido de Liberdade Provisória.Sustenta a defesa que não mais 

subsistem os requisitos que outrora autorizavam a manutenção da prisão 

processual. Argumenta que o acusado é tecnicamente primário e que 

possui residência fixa além de não ter cometido o crime com violência ou 

grave ameaça.O Ministério Público deu manifestou-se contrariamente ao 

pedido de revogação (fls.61/65).Pois bem. Analisando detidamente aos 

autos nota-se que o acusado foi preso em flagrante por ter supostamente 

cometido o delito de furto (art. 155, caput, do Código Penal). Naquela 

ocasião, lhe foi imposto o cumprimento de medidas diversas da prisão, no 

entanto, o acusado envolveu-se novamente em fato definido com crime 

nesta comarca de Nova Monte Verde/MT o que revela que seu itinerário é 

incerto.Com efeito, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória de DEIVID 

TORRES ALEXANDRE.Assim, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de março de 2018 às 15:00h, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.Expeça-se Carta precatória com a 

finalidade proceder-se à oitiva das testemunhas caso residam em outras 

comarcas.Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT para 

providenciar o recambiamento do réu na data marcada.Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova 

Monte Verde/MT, 23 de fevereiro 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75643 Nr: 96-26.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75643 – Autos n. 96-26.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial da requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde, 23 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75437 Nr: 2014-02.2017.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Vieira, AHVC, AEVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75437 – Autos n° 2014-02.2017.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Nos termos do art. 305 do Código de Processo Civil “a petição inicial da 

ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente 
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indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”.

In casu, a petição inicial não preenche os requisitos do art. 305 do Código 

de Processo Civil, porquanto não demonstra o perigo de dano ou ao 

resultado útil do processo.

Outrossim, o valor atribuído à causa está em dissonância com o proveito 

econômico pretendido, eis que deverá corresponder ao valor do pedido 

principal.

 Intime-se o requerente para adequá-la, no prazo de 5 (cinco), dias, sob 

pena de indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75733 Nr: 164-73.2018.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A, Banco Bradesco 

Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT-9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75733 - Autos n. 164-73.2018.811.0091 Decisão Vistos, etc. 

Posto isto, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores da 

espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial expedindo-se o competente mandado, devendo o veículo ser 

depositado em mãos do representante do depositário informado pelo autor, 

que será responsável pelo bem na qualidade de depositário fiel, mediante 

auto circunstanciado, especificando o estado dos bens, os quais deverão 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita na inicial, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva dos bens no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Caso não efetue 

o pagamento no prazo de 05 dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva dos bens no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Cite-se a parte 

requerida, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do CPC. 

Para efeito de pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do débito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 23 de fevereiro de 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71135 Nr: 1269-56.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Luiz Oliveira do Amaral, Alisson de 

Oliveira Gomes, André Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O, Luiz 

Fernando Cassilhas Volpe - OAB:53.553/SP

 Código 71135 - Autos n. 1269-56.2016.811. 0091.

Despacho

Vistos em correição.

 Diante da certidão de fls. 724 dando conta que não aportou aos autos a 

Carta Precatória expedida, sem prejuízo da remessa dos autos ao E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso diligencie a Secretaria acerca do 

cumprimento certificando nos autos.

De outro lado, considerando que houve fixação de honorários ao 

advogado dativo Dr. Luiz Fernando Cassilhas Volpe, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 53.553 pela atuação até a sentença de primeiro grau, noto que o 

patrono faz jus a novos honorários, porquanto houve a interposição de 

recurso de apelação.

Dessa forma, com fundamento no item 24.1 da Tabela de Honorários 

Advocatícios da OAB-MT referente ao ano de 2018, fixo honorários em 5 

URH (R$ 4.482,53).

Expeça a Secretaria o necessário ao levantamento dos honorários.

No mais, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

apreciação dos recursos interpostos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62235 Nr: 391-39.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFAC, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA DEVOLVIDA COM DILIGÊNCIA NEGATIVA

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, Impulsiono os autos para 

intimação da parte autora acerca da devolução da Carta Precatória com 

diligência negativa (fl.43), para que no prazo de 05(cinco) dias informe o 

endereço do Reclamado para citação, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74414 Nr: 1433-84.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Autos n. 1433-88.2017.811.0091 - Código 74414

 Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de redesignação de audiência formulado pela Defesa 

do acusado Edilson Pereira dos Santos (fl. 131), em razão de tratar-se de 

réu preso, o qual está custodiado há 06 meses, sendo que a pauta deste 

Juízo não permitiria que a audiência fosse marcada dentro de um prazo 

razoável para a conclusão da instrução, mesmo que se pudesse atribuir o 

excesso de prazo à defesa do acusado, estar-se-ia diante de um 

constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Sendo assim, MANTENHO a audiência anteriormente aprazada.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63821 Nr: 1613-42.2013.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Antonio Mastelaro, Dilma Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidroxania Alves Fernandes, Geneval 

Menacho de Miranda, Armelindo José Valentim, Rafael Galvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heloisa Michele Moreira - 

OAB:16.813, Josemir Martins dos Santos - OAB:15.995, Roseli 

Raquel Ricas - OAB:16.264

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que promova o 

recolhimento das guias para expedição e envio de carta precatória para 

Comarca de Porto Esperidião/MT, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 34858 Nr: 910-24.2007.811.0091

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo José da Silva, Petronilia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Caetano da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Intimação das partes sobre o despacho de fl.58: "Vistos, etc.Trata-se de 

Processo Cautelar de Atentado ajuizado sob a égide do Código de 

Processo Civil de 1973 com fundamento no extinto art. 879 daquele 

códex.Atento à teoria do isolamento dos atos, das regras de direito 

intertemporal, bem como à nova sistemática processual trazida pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015, noto que houve contestação do 

requerido, no entanto, não houve designação de audiência de instrução 

pelo juízo, nos termos do art. 803 do CPC/73.

Tendo em vista que atualmente o procedimento da tutela cautelar requerida 

em caráter antecedente é regido seu art. 305 e seguintes do CPC, 

considerando que o feito se arrasta há (11) onze anos, intimem-se as 

partes para que digam se há interesse na realização de audiência de 

c o n c i l i a ç ã o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s . A p ó s , 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 04 de dezembro de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41047 Nr: 786-02.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Impulsiono os autos para intimação das partes para manifestarem-se 

sobre a proposta de honorários periciais apresentados à fl.203, no valor 

de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)ou impugnarar o perito nomeado no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73217 Nr: 769-53.2017.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Sampaio Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: franssiely - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 Impulsiono os autos para intimação do advogado de defesa para que, no 

prazo de 05 DIAS, apresente Memoriais Escritos em favor do acusado, 

tendo em vista que às fls. 160/172 aportou as derradeiras alegações da 

acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65537 Nr: 1390-55.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Castro Gonçalves, Francisco de Matos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 Posto isto, nos termos do no art. 413 do Código de Processo Penal, ADÃO 

CASTRO GONÇALVES, como incurso nas condutas previstas nos arts. 

121, §2°, II, c/c artigo 14, II, na forma do artigo 29 do Código Penal e artigos 

14 e 15 da Lei 10.826/2003.Transitada em julgado a presente decisão de 

pronúncia, cumpra-se a regra do art. 421 do Código de Processo 

Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte 

Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41363 Nr: 1102-15.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Rodrigues da Silva, Odair Thibes 

Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Franssiely Longhini Carlos Possamãe - OAB:MT 

19.968

 Código 41363 – Autos n. 1102-15.2011.811.0091

Vistos em correição.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão de fls. 47, nomeio a Dra. 

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE, inscrito (a) na OAB/MT sob 

o nº 19968/O, para patrocinar os interesses do acusado ODAIR THIBES 

GUEDES.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73564 Nr: 963-53.2017.811.0091

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdPJCdNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73564 - Autos n. 963-53.2017.811.0091 SENTENÇA Vistos em 

correição. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por 

VERANI DA SILVEIRA em favor de JUNIOR ORLANDO DA SILVEIRA, 

figurando como autoridade coatora o Ilustríssimo Senhor Delegado de 

Polícia da cidade de Nova Bandeirantes/MT. Este, em síntese, o relatório. 

Fundamento e decido. A ordem deve ser denegada. Com efeito, a situação 

apresentada na petição inicial não é passível de habeas corpus, tendo em 

vista que não há que se falar em falta de justa causa para o 

prosseguimento das investigações no bojo do inquérito policial em 

questão, conforme já salientado. A impetrante pretende, com o presente 

habeas corpus e respectivo pedido de trancamento do Inquérito, uma 

antecipação da conclusão das investigações e, em seguida, uma 

precipitada formação de convencimento quanto à responsabilidade ou não 

do paciente acerca dos fatos. Precipitada porque, se declarado neste 

momento que não houve nenhum delito, estaríamos diante de uma peculiar 

espécie de sentença absolutória sem processo instaurado. Inadmissível, 

pois somente em caso de flagrante ilegalidade o presente remédio tem 

cabimento (hipóteses do art. 648 do CPP). Seria imponderado realizar um 

juízo acerca da ocorrência ou não do delito, até porque as investigações 

policiais do inquérito ainda não se encerraram. Por fim, não se vislumbra 

nenhum constrangimento ilegal manifesto. Nos limites permitidos para a 
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análise do mérito, na presente impetração, impossível reconhecer a 

inexistência de crime nem a falta de justa causa, não havendo que se falar 

em constrangimento ilegal, sendo que a suficiência ou não dos indícios 

apurados será apreciada pelo Ministério Público e pelo juízo, após a 

conclusão das diligências. Ante o exposto, e mais que dos autos consta, 

ausente constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Nova Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39664 Nr: 1396-04.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KWBL, MMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39664 - Autos n. 1396-04.2010.811.0091.

 Despacho

Vistos em correição.

Tendo em vista que o representado atingiu a maioridade, expeça-se Carta 

precatória ao endereço fornecido pelo Ministério Público às fls. 68, com a 

finalidade de intimar autor KEVIN WILLIAN BATISTA a regularizar a 

representação processual e dar seguimento no processo de execução de 

alimentos, manifestando-se sobre a proposta de acordo de fls. 15, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69761 Nr: 396-56.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Fabonatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX SANDRO FABONATTO, Rg: 

28980220, Filiação: João Maria Barbosa e Alicia Assunta Fabonatto, data 

de nascimento: 07/09/1987, brasileiro(a), natural de Apiacás-MT, 

casado(a), funileiro, Telefone (66) 8428-6322. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Alex 

Sandro Fabonatto pela prática, em tese, do delito previsto no art. 155, 

caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos, etc.Expeça-se edital de citação do acusado ALEX 

SANDRO FABONATTO com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 

363 § 1°, e 364 e ss do CPP, observando as formas legais.Decorrido o 

prazo sem qualquer manifestação do acusado, certifique-se e voltem 

conclusos para providências cabíveis.Quanto ao pedido para oficiar à 

Superintendência de Gestão de Cadeias do Estado, indefiro-o, uma vez 

que o Ministério Público possui poder requisitório, podendo adotar 

diretamente tais providências.Cumpra-se,  expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 24 de novembro de 2017.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 11 de dezembro de 2017

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71062 Nr: 1217-60.2016.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IMdS, MMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O, Edson Campos de Azevedo - OAB:GO 

37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória e, de consectário, coloco o menor Matheus Medeiros da Silva 

sob a tutela de Airton de Freitas, nos termos do art. 1.728, inciso I, do 

Código Civil.Lavre-se o termo de tutela provisória, constando que é 

vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens móveis, imóveis ou de 

qualquer natureza, pertencente ao tutelado, salvo com autorização 

judicial.Intime-se o tutor nomeado para prestar compromisso no prazo de 

05 dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil.Determino a 

realização do estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar, na casa do 

autor, estabelecendo o prazo de 30 dias para juntada do relatório aos 

autos.Ciência ao Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75782 Nr: 196-78.2018.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a 

petição inicial, comprovar a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de 

Processos Civil.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 26 de fevereiro de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75840 Nr: 225-31.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdS, Ereni Florencio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75840 – Autos n. 225-31.2018.811.0091.

 Vistos em correição.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 
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01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75436 Nr: 2013-17.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonato Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurílio Frinhani Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a 

petição inicial, retificando o valor da causa, bem como para que 

comprovem a hipossuficiência alegada, ou não havendo comprovação de 

hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processos Civil.No 

mesmo prazo deverá o causídico assinar a petição inicial e a 

contrafé.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66741 Nr: 265-18.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Justino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:OAB/MT 16.889

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição das 

Cartas Precatórias para oitiva das testemunhas, conforme determina o 

artigo 973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66909 Nr: 354-41.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir José Mascarello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 

Carta Precatória para oitiva das testemunhas, conforme determina o artigo 

973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69825 Nr: 423-39.2016.811.0091

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Monte Verde - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:MT n. 

12.709, Juciane Pereira Lima - OAB:MT 17.763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do notificante para retirar os autos na 

Secretaria da Vara Única no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69943 Nr: 478-87.2016.811.0091

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldir Donizete de Oliveira - 

OAB:23.544 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Kuss Espinola - 

OAB:PR 76.262, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Código 69943 - Autos n. 478-87.2016.811.Ante o exposto, e 

considerando tudo mais que dos autos consta, e com fulcro na prova 

pericial trazida aos autos consistente no exame de DNA, que excluiu a 

alegada paternidade, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar que 

CARLOS HENRIQUE MORETES DO AMARAL, não é pai biológico de PEDRO 

HENRIQUE COUTINHO MORETES DO AMARAL. Oportunamente, expeça-se 

mandado de averbação para retificação do assento de nascimento do 

requerido, com a exclusão dos nomes do autor e dos avós paternos, bem 

como para alteração do nome do menor, com a retirada do nome de família 

do genitor. Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Arcará o réu com o pagamento de custas processuais e 

de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 

Transitada em julgado, intime-se o réu para pagamento das custas, sob 

pena de inscrição na dívida ativa.Feitas as anotações necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de novo despacho. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 21 de fevereiro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69117 Nr: 1764-37.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 

Carta Precatória para oitiva da testemunha, conforme determina o artigo 

973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39163 Nr: 894-65.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Porpério dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Adv. - OAB:

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 

Carta Precatória para oitiva da testemunha, conforme determina o artigo 

973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67620 Nr: 819-50.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 

Carta Precatória para oitiva da testemunha, conforme determina o artigo 

973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63146 Nr: 1190-82.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Alves de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 

Carta Precatória para oitiva da testemunha, conforme determina o artigo 

973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62991 Nr: 1045-26.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Pimentel Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 

Carta Precatória para oitiva da testemunha, conforme determina o artigo 

973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72144 Nr: 61-03.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido da Silva, Eduardo de Lima 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 

Carta Precatória para oitiva da testemunha, conforme determina o artigo 

973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65318 Nr: 1877-69.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Nabhan Garcia, MARISA ANGELA 

PARZIANELLO BABHAN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o peticionado pelo autor (ref. 21), defiro o pedido de 

SUSPENSÃO, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de seu 

requerimento.

Findo o prazo, deverá a parte requerente se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66329 Nr: 82-91.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEKL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RST, LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o aditamento da missiva pelo Juízo Deprecante, proceda 

ao necessário para o integral cumprimento da carta, após devolva com as 

nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62612 Nr: 701-55.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RICARDO MARCELINO DA SILVA, 

DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/O, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - 

OAB:22228/A

 Vistos. (...)Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação 

penal, para CONDENAR os réus LUCAS RICARDO MARCELINO DA SILVA 

e DOUGLAS ÉLIO DA SILVA como incursos nas sanções dos artigos 157, 

§ 2°, incisos I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de duas ou mais 

pessoas), do Código Penal. Assim, em observância ao artigo 68 do Código 

Penal, passo à fixação das penas. A)LUCAS RICARDO MARCELINO DA 

SILVA. (...) O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMI-ABERTO, 

ex vi do art. 33, § 2º, “b”, do CP. Concedo ao réu Lucas Marcelino o direito 

de recorrer em liberdade, posto que, após a publicação desta sentença, 

restam exauridos os requisitos para manutenção da custódia cautelar, 

notadamente diante do regime prisional fixado (semiaberto). (..). 

B)DOUGLAS ÉLIO DA SILVA (..) Assim, torno DEFINITIVA a pena privativa 

de liberdade do acusado DOUGLAS ÉLIO DA SILVA em 05 (cinco) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, estes fixados em 

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, 

atualizável na execução (art. 49, §§ 1º e 2º, CP). Em consonância com o 

disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, e levando-se em conta a 

REINCIDÊNCIA do réu, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento 

da pena privativa de liberdade imposta. Ademais, observo que o réu 

encontra-se preso desde 15.04.2017, sendo que tal prazo não interfere, 

neste momento, na fixação do regime inicial, sendo que eventual detração 

ficará a cargo do juízo das execuções penais. Em atenção ao disposto no 

§ 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, entendo que os requisitos 

da segregação cautelar do réu Douglas Elio ainda se encontram 

preenchidos, tendo em vista que a REITERAÇÃO DELITIVA decorrente da 

reicidência demonstra a periculosidade concreta do agente e o risco à 

ordem pública caso seja colocado em liberdade. Assim, por garantia da 

ordem pública, nego ao acusado Douglas Elio o direito de recorrer em 

liberdade, mantendo-se a prisão preventiva de DOUGLAS ÉLIO DA SILVA. 

Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77414 Nr: 518-87.2017.811.0106

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, pelos fundamentos expostos, uma vez que não 

demonstrada a turbação ou esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 

1.211 do Código Civil e art. 561, inciso II, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a liminar pleiteada.Tendo em vista que o réu já apresentou sua 

contestação, fls. 34/50, antecipando-se ao momento processual previsto 

no art. 564, do CPC, e dadas às peculiaridades do caso, em especial por 

se tratar de questão essencialmente familiar, INTIMEM-SE as partes para 

que se manifestem, no prazo de 05 dias, sobre o interesse de que seja 

designada audiência de tentativa de conciliação.Não havendo interesse na 

tentativa de conciliação devem as partes, no prazo acima assinalado, 

especificarem as provas que pretendem produzir em audiência, arrolando 

suas testemunhas e justificando a pertinência da oitiva das mesmas, sob 

pena de indeferimento.Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 73642 Nr: 255-26.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabrair Martins Ferreira, Orandina Rosa Goulart 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Fortunato do 

Prado - OAB:MT 16.020

 Vistos, etc.

Considerando o deferimento de minhas férias individuais para o mês de 

JULHO de 2016, nos termos do artigo 234, § 1º, do COJE, devolvo o 

presente feito ao Cartório Judicial.

Findo o período de férias, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 8010092-66.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TOSTA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT0010075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORACI DA COSTA DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010092-66.2015.8.11.0106 REQUERENTE: JOSE TOSTA 

SOBRINHO REQUERIDO: DORACI DA COSTA DE JESUS Vistos em 

correição. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção 

de outras provas. Trata-se de ação de impugnação à assistência judiciária 

g r a t u i t a ,  r e q u e r i d a  e m  p r o c e s s o  p r i n c i p a l  d e  n º 

8010041-55.2015.8.11.0106 em trâmite perante este Juizado Especial. Em 

inicial de impugnação, alega a parte impugnante que a parte impugnada é 

possuidora de uma propriedade rural com mais de 190 hectares, tirando 

boa renda com a venda de leite e de gado, um veículo automotor pick-up 

estrada ano 2013 ou 2014. Em contestação o impugnado limitou-se a 

alegar que nos juizados especiais, seu acesso independe de pagamento 

de custas iniciais. Os juizados especiais cíveis estão regulamentados pela 

Lei 9.099/95, que dispõe em seu art. 54, que seu acesso, em primeiro grau 

de jurisdição, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Desta forma, a assistência judiciária gratuita, estabelecida na Lei 1.060/50, 

é apreciada apenas em grau de admissibilidade dos recursos para 

instâncias superiores. No momento da apresentação da presente 

impugnação, seu procedimento era ditado pelo art. 4º, §2º da Lei 1.060/50, 

onde dispunha que: “A impugnação do direito à assistência judiciária não 

suspende o curso do processo e será feita em autos apartados.”. Estando 

a presente impugnação de acordo com o estabelecido naquele momento. 

Verifica-se nos presentes autos que não houve manifestação judicial a 

respeito do pedido de gratuidade de justiça requerido em inicial. Desta 

forma, não resta evidenciado o interesse de agir por parte da impugnante, 

uma vez que o mero pedido de gratuidade de justiça não serve como 

motivo à impugnação ora ofertada, neste sentido: IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPUGNANTES QUE SE INSURGEM CONTRA O 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INCORFORMISMO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DA 

CONCESSÃO DA GRATUIDADE – EXTINÇÃO DA IMPUGNAÇÃO, DE 

OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, VI do CPC – SENTENÇA 

REFORMADA. Deve ser reconhecida, de ofício, a falta de interesse de agir 

das impugnantes para a apresentação de impugnação à assistência 

judiciária tendo em vista a ausência da concessão da gratuidade de 

justiça, não servindo o incidente para se opor a simples pedido formulado, 

nos termos do artigo 7º da Lei 1060/50. RESULTADO: apelação 

pre jud icada (TJ-SP -  APL:  10001654020118260068 SP 

1000165-40.2011.8.26.0068, Relator: Alexandre Coelho, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/10/2015) Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO da demanda, sem 

resolução de mérito, extinguindo-se o presente processo por falta de 

interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do CPC. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 015/2018/DF

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com 

fundamento no art. 38 da Lei Federal nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei 

Estadual nº 6.940/97.

 RESOLVE:

REVOGAR a Portaria nº 024/2017/DF, que nomeou o servidor efetivo 

DANIEL DE FREITAS TAPETY RAULINO, brasileiro, matrícula 32.539, 

portador do RG n° 2279799, SSP/PI, CPF: 010.483.883-36, Analista 

Judiciário, para exercer em comissão, o cargo de Gestor Geral da 

Comarca de Paranaíta.

 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. Remeta-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Paranaíta/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N°. 014/2018/DF

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais,

 Considerando a concessão de 90 (noventa) dias de licença-prêmio à 

servidora MÁRCIA MARÇAL DE MENDONÇA MONTEIRO, matrícula 24.398, 

relativa ao QUINQUÊNIO DE 2012 a 2017 (período compreendido entre 

15/03/2012 a 15/03/2017),  conforme Expediente Cia n° 

0702146-69.2018.8.11.0095;

Considerando o requerimento assinado pela servidora MÁRCIA MARÇAL 
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DE MENDONÇA MONTEIRO, protocolado na Diretoria do Foro da comarca 

de Paranaíta em 22/02/2018, no qual é solicitado o usufruto de 90 

(noventa) dias de licença-prêmio a partir do dia 05/03/2018;

 RESOLVE:

CONCEDER à servidora Marcia Marçal de Mendonça Monteiro , brasileira, 

matrícula 24.398, portadora do RG n° 09898743, SSP/MT, CPF: 

651.417.681-04, Técnica Judiciária, o usufruto de 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio a partir do dia 05/03/2018.

 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. Remeta-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Paranaíta/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N°. 013/2018/DF

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com 

fundamento no art. 38 da Lei Federal nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei 

Estadual nº 6.940/97.

 RESOLVE:

REVOGAR a Portaria nº 032/2014/DF, que nomeou a servidora efetiva 

Marcia Marçal de Mendonça Monteiro, brasileira, matrícula 24.398, 

portadora do RG n° 09898743, SSP/MT, CPF: 651.417.681-04, Técnica 

Judiciária, para exercer em comissão, o cargo de Gestora Judicial 

Substituta da Vara única e Juizado Especial da Comarca de Paranaíta.

 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. Remeta-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Paranaíta/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76321 Nr: 2324-93.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Campanharo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSON CAMPANHARO, Rg: 771005, 

Filiação: Regina de Olvieira Campanharo e Antonio Campanharo, data de 

nascimento: 19/07/1966, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia oferecida em todos os seus termos, 

porque presentes os requisitos materiais e formais do artigo 41, do Código 

de Processo Penal.Cite-se o acusado POR EDITAL para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, através de 

advogado, observadosos comandos do artigo 365 do CPP.Consigne-se do 

mandado que, de acordo com o artigo 396-A, c.c. os artigos 394, 401 e 

532, nova redação, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 

396-A, do CPP – com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08).Determino o cumprimento pela Secretaria da Vara do art. 1.373, 

II e III e §3º da CNGC/MT.Ademais, defiro as diligências solicitadas pelo 

douto representante do Ministério Público.Sem prejuízo da providência 

supra, determino a expedição de ofício ao Sr. Superintendente do Sistema 

Prisional, solicitando-se que informe a este Juízo se o denunciado se 

encontra preso em uma das unidades prisionais deste Estado, nos termos 

da Súmula 351 do E. Supremo Tribunal Federal. Após as providências 

supra, voltem-me os autos conclusos para, se for o caso, designar 

audiência de instrução e julgamento (art. 400, do CPP, com a nova redação 

dada pela Lei n.º 11.719/08).Intime-se o Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 09 de fevereiro de 2018

Guiomar Rocha Guimarães Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62275 Nr: 1017-46.2013.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Márcio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio Jossegala - OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON MÁRCIO MARTINS, Cpf: 

61681288168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que a citação por edital de fl. 

79 ocorreu de forma errônea, não há que se falar em aproveitamente do 

ato, após a tentativa infrutífera de citação pessoal.Desta feita, tendo em 

vista que o requerido não foi encontado no endereço obtido por intermédio 

da consulta ao sistema SIEL (fls. 63/64), EXPEÇA-SE novo edital para 

citação do réu Edson Márcio Martins, com prazo de 20 (vinte) dias, com 

advertência de que será nomeado curador especial em caso de 

revelia.Intime-se a parte autora para comprovar os requisitos dispostos no 

art. 257, II do CPC.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 23 de fevereiro de 2018

Marcia Marçal de Mendonça Monteiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75200 Nr: 1653-70.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Campos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Fianciamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do novo CPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

INTIME-SE a parte executada, por intermédio do advogado constituído nos 

autos, para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 
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quantos bastem para a satisfação do débito.

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para apresentar novo 

cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que 

incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada.

Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se o 

executado do teor do respectivo auto, após sua confecção.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61839 Nr: 873-72.2013.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTdES(NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:84.933 OAB/MG, FABIO ANDRESA BASTOS - OAB:206706, Juliano 

Junqueira de Faria - OAB:MG0084646, Marcos Edmar Ramos 

Álvares Rodrigues - OAB:110.856 OAB/MG, Matheus Arantes 

Rosas - OAB:150.091 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:SP0311043

 Vistos.

Tendo em vista a apresentação do valor dos honorários pelo perito 

nomeado (fls.307/309) e o petitório do requerente de fls.327/329, 

INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste nos autos, acerca dos honorários periciais (fls.307/309), bem 

como sobre a atualização da indenização ofertada pela requerente 

(fls.311/317).

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38149 Nr: 1022-44.2008.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Rosa Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista o desarquivamento dos autos, INTIME-SE a parte 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste no presente o 

que entender de direito, sob consequente retorno ao arquivo provisório.

Ademais, havendo a inércia da parte exequente, retornem os autos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, devendo permanecer neste por 5 (CINCO) ANOS 

ou até eventual provocação pela parte exequente.

 CUMPRA-SE.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53330 Nr: 233-89.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria por idade rural a Geralda 

Nascimento dos Santos na base de um salário mínimo mensal, inclusive 

13º salário, devido a partir da data da entrada do requerimento 

administrativo, conforme artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, qual seja, 

23 de novembro de 2015, conforme fls.14.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correção monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.Deixo de proceder à remessa necessária dos autos à Instância 

Superior, ante o disposto no § 2° do art. 475 do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Pedra Preta-MT, 27 de fevereiro de 2018. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58558 Nr: 2284-73.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito da parte autora de ref. 34.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço da requerida 

DEIDIANI BORGES DE MORAIS pelo Sistema Infojud, expeça-se mandado 

de citação da acusada no endereço: Rua Porto Moutinho, n. 217, Centro, 

Município de Pedra Preta-MT.

Ante a suspensão de Defensoria Pública nesta comarca, nomeie-se a Sra. 

Gestora Judiciária advogado dativo para proceder a defesa da parte 

autora um dos nobres advogados militantes desta Comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19803 Nr: 1078-97.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João José Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos quanto à elaboração do 

cálculo apresentado pela contadoria deste juízo de fls. 132/135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66697 Nr: 166-56.2018.811.0022
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCENTER CALCADOS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA 

- OAB:38266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO (art. 

334, §3º, CPC) da audiência de conciliação designada para o dia 09 de 

maio de 2018, às 09h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca, conforme decisão Ref: 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66697 Nr: 166-56.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCENTER CALCADOS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA 

- OAB:38266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação e liminar do requerido, emitir a 

guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67068 Nr: 332-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Souza Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Gilberto Machado Custódio - OAB/MT nº 6435, para promover a defesa do 

denunciado no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-20.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHA HOLANDA DE BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 1 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 1000176-20.2017.8.11.0022 

VALOR DA CAUSA: R$ 23.425,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO 

GONÇALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 52344 Nr: 3064-39.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejanira Gonçalina Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edesio Martins da Silva - 

OAB:9254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Intimar do retorno dos autos e para no prazo manifestar sobre a juntada 

retorno dos autos à 1ª Instância datado de 01/02/2018 e do acórdao 

anexado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140927 Nr: 4494-45.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Rondon Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de referencia 19

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118059 Nr: 499-58.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LUIZ BRENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, Engenheiro Mecânico - FELIPE 

PETRI VALDAMERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/MT, ALBADILO SILVA CARVALHO - OAB:24051/A, André 

Luiz da Silva Pereira - OAB:36921GO, RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA - 

OAB:36080, Ruy Augusto Rocha - OAB:21476, Selma Fernandes da 

cunha - OAB:15600

 CÓDIGO:118059

 DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista que o perito nomeado aos autos foi devidamente intimado e 

não apresentou proposta conforma a ref. 71, nomeio como perito o 

Engenheiro Mecânico Itamar Dias Duarte, com endereço na Rua Otiles 

Moreira, 93 Aptº 1201 – Edif Revena Park – Duque de Caixias, Cuiaba – MT 

78080-040, Fone (65) 3624-0486/ 8114-9484.

 Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, diga o requerente em igual prazo.

 Havendo concordância, proceda-se o requerente com o depósito, no 

prazo de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do 

artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (art.465, §4º do CPC e art.504, §1º da CNGC).
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Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Após, conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 137109 Nr: 2845-45.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesiel Alves da Silva, Mario José de Oliveira 

Junior, Alexssandro Arruda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, Antonio Rogério Assunção da Costa Stefan - 

OAB:7030/MT, Eduardo Sortica de Lima - OAB:7.485/MT, LARISSA 

CAMPOS LEITE - OAB:19696/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulada pelas 

Defesas dos acusados Mario José de Oliveira Junior e Jesiel Alves da 

Silva, já qualificado nos autos, preso pela prática, em tese, dos crimes 

tipificados no art. 33,caput e art. 35, caput da Lei nº 11.343/06, na forma 

do art. 69 do Código Penal, aduzindo, em sumário, que há excesso de 

prazo na prisão dos acusados.

A representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento, alegando 

que permanecem presentes os requisitos do art. 312 e art. 313 do CPP.

É o relatório. Fundamento e Decido.

 Compulsando os autos verifico que os réus tiveram a prisão em flagrante 

delito convertida em custódia preventiva no dia 19/05/2017, após serem 

detidos por policiais federais, onde iriam realizar o transporte de 456,55kg 

(quatrocentos e cinquenta e seis quilos e cinquenta e cinco gramas) de 

substância análoga a Cocaína.

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos 

para manutenção da segregação preventiva dos increpados.

A materialidade do crime de em questão restou devidamente comprovada 

pelos documentos constantes no inquérito policial, precipuamente pelo 

Laudo de Constatação de Droga nº 393/2017 – SETEC/SR/PF/MT. Por sua 

vez, a autoria encontra-se consubstanciada pelos depoimentos colhidos 

pela autoridade policial, onde consta que os policiais federais estavam 

vigiando uma fazenda que havia a suspeita de que haveria uma grande 

descarga de entorpecentes, quando localizaram os denunciados vigiando 

a fazenda e comentando sobre o carregamento.

No que diz respeito à alegação de que excesso de prazo, pelo fato dos 

acusados estarem presos há 07 (sete) meses, sem que a instrução tenha 

se iniciado, entendo que tal argumento não merece prosperar.

A prisão preventiva não tem prazo máximo fixado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, devendo ser considerados as particularidades de cada 

caso concreto, e verificando se existem 3 hipóteses: evidente desídia do 

órgão judicial; exclusiva atuação da parte acusadora e; situação 

incompatível com o princípio da duração razoável do processo.

Aliado a isso, trata-se de caso complexo, com vários acusados, sendo 

que o argumento de excesso de prazo por si só, não representa 

circunstância capaz de revogar a prisão dos denunciados, ante a imensa 

quantidade de entorpecentes apreendida com os denunciados.

Nestes termos, considerando o contexto em que a droga foi apreendida, 

em especial a quantidade significativa em comento, demonstrando que a 

intenção era a comercialização do entorpecente, bem como foi encontrada 

arma com o indiciado Mario José, o que demonstra a nocividade da 

conduta, em especial a necessidade de acautelar a fim de evitar dano 

maior, como forma de garantia da ordem pública e tendo em vista que 

trata-se da proteção da saúde pública é essencial a manutenção da prisão 

preventiva do acusado.

 Neste sentido entende o excelso Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). 

PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL JUSTIFICADO. 1. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a 

demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a 

ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, 

nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão 

judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação 

incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no 

art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. Habeas 

corpus denegado, com determinação, entretanto, seja oficiado ao Juízo de 

origem a recomendação de imprimir celeridade no julgamento da ação 

penal.(HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, 

julgado em 08/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 

22-09-2015 PUBLIC 23-09-2015) (grifo nosso).

No caso dos autos, a denúncia foi oferecida no dia 27/06/2017, sendo que 

na mesma data foi despachado determinando a notificação dos 

denunciados, conforme determina o art. 55 da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que os denunciados presos se encontram na Penitenciária Central 

do Estado na Comarca de Cuiabá, portanto, todas as notificações tiveram 

que se realizadas por carta precatória.

Cumpre salientar, que o acusado Jesiel Alves da Silva apresentou defesa 

prévia no dia 12/09/2017 e o denunciado Mario José de Oliveira Junior no 

dia 29/09/2017, peças essas que seguiram para parecer do Ministério 

Público e foram decididas no dia 19/10/2017.

Deste modo, restou aguardar a devolução das missivas de Alexssandro 

Arruda de Oliveira e Manoel da Paixão, sendo que a do réu Manoel 

retornou negativa à ref. 36.

Já a carta precatória do denunciado Alexssandro retornou no dia 

25/10/2017, sendo que este apresentou defesa prévia no dia seguinte e 

os autos retornaram conclusos apenas em 24/01/2018, após o recesso 

forense, no mesmo dia foi decidida a última defesa prévia, determinado o 

desmembramento com relação ao réu Manoel por se tratar de réu solto e 

designado audiência de instrução e julgamento.

A audiência de instrução e julgamento não se realizou, pois a testemunha 

de acusação não foi encontrada, porém, esta já foi redesignada para 

menos de 1 (um) mês.

Portanto, a demora na instrução processual está plenamente justificada, 

tendo em vista a pluralidade de réus, o fato de que todos foram notificados 

e citados através de cartas precatórias, bem como o fato de tratar-se de 

crime grave com alto nível de complexidade, motivo pelo qual, não se 

verifica nos autos a existência de EXCESSO DE PRAZO.

Outrossim, diante do montante de entorpecente apreendido (456 kg), 

depreende-se que tal quantidade pode abastecer diversas cidades ou até 

vários Estados; circunstância que, de per si, demonstra a gravidade do 

crime praticado pelos réus, o que por si só justifica a manutenção da 

segregação.

 Envereda-se por esse talho, a exegese do egrégio Sodalício do Estado do 

Pará, verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM 

FLAGRANTE. AUTO HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PREVENTIVA. 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA 

CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É USUÁRIO DE DROGAS. 

NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO CONFIGURADO. GRANDE 

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS 

FAVORÁVEIS PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LABORAL 

IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. 

IMPOSSIBILIDADE A TEOR DA LEI Nº 12.403/2011. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 

UNANIMIDADE. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que 

atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312 do CPP, 

notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da 

instrução criminal. 2. A primariedade, os bons antecedentes, residência e 

emprego fixos, por si sós, não constituem óbice à manutenção da 

segregação imposta. 3. Estando, a decisão que negou liberdade 

provisória, consubstanciada no resguardo da ordem pública, diante da 

gravidade da conduta, indicativa de periculosidade do paciente, mostra-se 

plenamente justificada a manutenção da medida cautelar, inexistindo, 

assim, coação a ser reparada na via do writ. 4. Segregação cautelar 

guarda simetria com a sanção mínima atribuída ao agente na denúncia, 

tratando-se de crime grave, causador de intranquilidade e insegurança no 

meio social. 5. Possibilidade de se aplicar no caso em tela o princípio da 

confiança no juízo a quo, uma vez que este é o detentor das provas nos 

autos." (TJPA, HC 201330262142, RELATORA NADJA NARA COBRA 

MEDA - JUÍZA CONVOCADA, PUBLICAÇÃO 21/11/2013)

 Neste mesmo sentido é o entendimento do egrégio TJMT, que através do 

Enunciado 25:

“Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 1006 de 1163



ensejam garantia de ordem pública para decretação ou manutenção da 

prisão preventiva.”

Destarte, restando devidamente comprovadas nos autos as 

circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a 

prisão preventiva do acusado, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, 

todos do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, bem 

como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação 

da lei penal.

Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado em prol de MARIO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR e 

JESIEL ALVES DA SILVA.

Intime-se. Notifique-se.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentação 

do endereço da testemunha de acusação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 73528 Nr: 2124-06.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal - OAB:26884/DF

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada do acórdão de 

ref.107

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147618 Nr: 7782-98.2017.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara Esp Direito Bancario 

Comarca de Cuiaba-MT, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz E. N. Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custodio de Carvalho 

- OAB:9.508

 INTIMAÇÃO do avogado do executado para manifestar sobre a penhora 

efetivada, conforme juntada de ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 60846 Nr: 1762-38.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julieta Lemes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.67

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017866-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017866-56.2016.8.11.0028 REQUERENTE: IVANIL APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da 

Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada/reclamada informou junto a 

este juízo o pagamento do acordo, conforme petição de Num. 10851180, 

havendo aquiescência da parte reclamante/exequente por seu silêncio 

nos autos. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Num. 10851180, com fundamento nos artigos 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para 

transferência dos valores já depositados, caso haja necessidade. 6. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015493-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015493-52.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDSON JOSE LIMA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada/reclamada informou junto a 

este juízo o pagamento do acordo, conforme petição de Num. 10557924, 

havendo aquiescência da parte reclamante/exequente na petição de Num. 

10563233. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Num. 10563233, com fundamento nos artigos 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para 

transferência dos valores já depositados, caso haja necessidade, 

devendo a serventia atentar-se aos poderes conferidos ao patrono. 6. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010283-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IULE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IULE ALVES DA SILVA OAB - MT0011374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

HYUNDAI CAOA - CUIABA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 1007 de 1163



Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

TATYANA BOTELHO ANDRE OAB - SP170219 (ADVOGADO)

MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS OAB - SP188868 (ADVOGADO)

DIEGO SABATELLO COZZE OAB - SP252802 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010283-20.2016.8.11.0028 REQUERENTE: IULE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA, HYUNDAI CAOA - 

CUIABA VISTOS, A parte autora propõe reclamação cível pretendendo a 

condenação das reclamadas em danos morais e materiais. Em sua 

contestação, a parte reclamada requer a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da 

sua responsabilidade civil. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). A análise do mérito está 

prejudicada, dada a inépcia da inicial. Note-se que dos próprios 

documentos acostados à petição inicial se verifica que apesar do que foi 

alegado pela autora na exordial, está não é legitima proprietária do 

automóvel, sendo-lhe impossível atribuir quaisquer danos oriundos da 

relação consumerista. Dessa forma, por mais que não fora arguido pelas 

reclamadas, a extinção ex officio por ilegitimidade ativa é medida que se 

impõe! Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INOVAÇÃO RECURSAL 

INOCORRENTE. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. LEGITIMIDADE DO 

ATUAL PROPRIETÁRIO PARA PLEITEAR O RESTABELECIMENTO DO 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE CONSUMIDORA. 

DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA. 

ILEGITIMIDADE DO AUTOR PARA DISCUTIR O DÉBITO DE TERCEIRO, 

RECONHECIDA EX OFFICIO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA PARA 

DISCUTIR O DÉBITO, EX OFFICIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70048635213, Primeira Câmara Cível, Tribunal de... 

(TJ-RS - AC: 70048635213 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de 

Julgamento: 05/09/2012, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/10/2012). Por outro lado, deixo de ordenar a prévia 

intimação da parte autora nos termos do art. 317 do CPC, eis que 

necessária apenas quando possível a correção do vício. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe o artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010846-48.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010846-48.2015.8.11.0028 REQUERENTE: JOELMA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Analisando os autos, nota-se que a 

parte requerente foi intimada a regularizar a documentação acostada a 

inicial, em razão da Fatura de energia estar em nome diverso do polo ativo 

da presente demanda. (Id 8504246) Decorreu o prazo sem manifestar nos 

autos. (id 11560060) Ante a inércia da requerente, a presente demanda 

deve ser extinta por ilegitimidade ativa ad causam, tendo em vista que, a 

requerente não é a titular da Unidade Consumidora-UC junto à requerida. O 

artigo 6º do Código de Processo Civil – CPC estabelece que ninguém 

poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado 

por lei, o que não é o caso. ANTE O EXPOSTO, opino pela extinção do feito 

sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, com fulcro no 

artigo 485, VI, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017242-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON VICENTE CORREA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017242-07.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROBSON VICENTE CORREA 

DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017255-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017255-06.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIO ALVES FEITOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 
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em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta da patrona da 

parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado pela 

requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 

924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017648-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY FRANCISCO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017648-28.2016.8.11.0028 REQUERENTE: AMAURY FRANCISCO DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO PAN S/A VISTOS, A parte reclamante alega 

que após efetuar a compra de um veículo por alienação fiduciária, 

relatando que após a confecção do contrato a reclamada gerou um 

segundo contrato sem sua concordância. A reclamada, por sua vez, aduz 

que a situação não é suficiente para causar danos consoante postulado, 

que não existe um segundo contrato. É o necessário, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Passo, 

pois, à análise do mérito. A parte reclamante postula o pagamento de 

indenização por danos morais c/c declaração de inexistência de débito, 

sob o argumentação de foi gerado junto a reclamada um segundo contrato 

de financiamento o qual desconhece. Pois bem, em que pese a postulação 

da reclamante, esta não merece prosperar, uma vez pelos documentos 

fornecidos pela parte ré não consta a existência de um segundo contrato 

gerando dois débitos diferentes. Outrossim, o documento acostado pela 

reclamada dispõe que os pagamentos realizados pelo autor foram 

devidamente computados. Ressalto que a parte autora deixou de 

apresentar impugnação aos fatos apresentados pela parte ré, o que gera 

a preclusão temporal quanto a produção de provas. Passo a analisar a 

existência de dano moral. Tenho que a parte ré detém o dever de cuidado, 

ou seja, somente a esta cabe verificar os dados, tornando-se evidente 

que houve num primeiro momento, numeração diversa para o mesmo 

contrato, contudo, tal fato não onerou reclamante, pois não há o 

pagamento de dois financiamentos. Contudo, da simples ocorrência de 

falha por parte da ré, qual seja, a mera cobrança, não se verifica o dever 

de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no presente caso, não 

restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão vejamos. 

Consoante já narrado, não há responsabilidade a ser imputada a ré a título 

de indenização por danos morais. Ora, a situação narrada não faz 

presumir a ocorrência de abalo emocional à parte autora, ainda que tenha 

lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, não há descrição do suposto 

constrangimento experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um 

simples aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a 

ponto de configurar atentado a direito de personalidade da parte 

postulante, uma vez que não houve ofensas em público por parte da ré e 

nem ocasionou quaisquer outros prejuízos materiais significativos, não 

passando, assim, de mero incidente contratual, sem qualquer abalo em 

sua reputação e em sua honra. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN 

DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior Tribunal de Justiça, em caso 

análogo, já decidiu que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar 

do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias 

no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, Quarta Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 06.09.2004). Também nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. 

DANO MORAL. INOCORÊNCIA. Conquanto tenha ocorrido, de fato, uma 

falha na prestação do serviço, consistente na cobrança em duplicidade de 

valores na fatura do cartão de crédito da parte autora, não há falar em 

dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de 

indenização, na medida em que não houve, sequer, a inscrição do nome 

da parte nos cadastros restritivos de créditos. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70064313125, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

27/05/2015). (TJ-RS - AC: 70064313125 RS, Relator: Fernando Flores 

Cabral Junior, Data de Julgamento: 27/05/2015, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/05/2015) Assim, 

como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência deste pedido. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014688-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VILMAR CABRAL (REQUERENTE)

JOAO GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

VALDINA FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014688-02.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOAO GOMES DE ALMEIDA, 

TEREZINHA FERREIRA DA SILVA, VALDINA FATIMA DA SILVA, VILMAR 

CABRAL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Consta no Id 8563312, petição 

do patrono pedindo desistência somente das partes JOÃO GOMES DE 

ALMEIDA e VILMAR CABRAL. As demais partes, TEREZINHA FERREIRA 

DA SILVA e VALDINA FATIMA DA SILVA, firmaram acordo extrajudicial 

datado de 13/06/2017, cujos valores serão feito na conta bancária da 

advogada, conforme descrito no instrumento – Id 8563317. ANTE 

EXPOSTO, opino pela: HOMOLOGAÇÃO DA DESISTENCIA, bem como, a 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL por sentença, para que 

produza seus legais efeitos e, por consequência a EXTINÇÃO do 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDI NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, 1 – RECEBO a petição inicial com seus documentos. 

2 – DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 3 – 

CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime 

para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não 

haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 – Às 

expedições necessárias. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 

6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017297-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSINETE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017297-55.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSSINETE DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017266-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017266-35.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOAQUIM LEMES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo 

valor será depositado na conta do patrono da parte requerente. Decorrido 

o prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, não houve 

manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas as 

obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida que 

se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017392-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODINIZIA FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017392-85.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ODINIZIA FELIX DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. As partes requerentes, 

através de seu advogado, requer a desistência do processo. (Id 8590483) 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014654-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BERTINA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014654-27.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITA BERTINA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos ID 8562901 e o comprovante de 

pagamento realizado pela requerida Id 8562915. Não houve manifestação 

da parte requerente após a comprovação do deposito. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores correspondente em 

favor do patrono da requerente, dados bancários no termo de acordo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010336-74.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRY DE ALMEIDA LOBO MARTINS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SOUZA DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010336-74.2011.8.11.0028 EXEQUENTE: ROSEMEIRY DE ALMEIDA LOBO 

MARTINS - ME EXECUTADO: ANA PAULA SOUZA DE JESUS Vistos. 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. 4. No presente caso, cabia a parte exequente 

manifestar-se quanto o teor de certidão Num. 8441896, a qual demonstrou 

que não fora encontrado numerário suficiente para satisfazer o credito. 5. 

Ainda, o art. 51, §1º da Lei n. 9.099/95, assim informa: Art. 51. Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. 6. Consigno que o abandono da causa provocado pela parte 

reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da celeridade e 

economia processual, que permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da 

Lei n. 9.0099/95). 7. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 

8. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

9. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). 10. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. 11. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012602-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012602-58.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOILSON SEBASTIAO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O patrono da parte requerente 

manifestou pela desistência da presente demanda em 28/02/2017. (Id 

8539563). Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017959-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI RONDON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017959-19.2016.8.11.0028 REQUERENTE: GIOVANI RONDON DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por GIOVANI RONDON DE SOUZA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 21891622, 

e, entre os dias 07 à 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. Da 

preliminar de Coisa Julgada A parte requerida em sede de contestação 

arguiu a PRELIMINAR DE COISA JULGADA com base no art. 485, V do 

CPC, tendo em vista que a parte requerente ajuizou ação idêntica, 

distribuída no Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o 

8010628-20.2015.811.0028 na qual as partes entabularam acordo no 

mutirão realizado no dia 09/05/2016 – Id 8500854. Homologado por 

sentença em 23/05/2016 e comprovante de pagamento no Id 8500848. 

Acolho a preliminar, com base na confirmação da coisa julgada. ANTE O 

EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada e, 

por consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014940-05.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUIMARAES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014940-05.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE GUIMARAES ALVES 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE GUIMARÃES 

ALVES em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente que é titular da unidade 

consumidora n. UC 12724012 e, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, 

a reclamada interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o 

município de Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, verifico que as 

pretensões do requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito 

em demonstrar em sua contestação, provas de que a UC da a requerente, 

não foi afetada pelo apagão, pois a localidade onde reside é abastecida 

por outro circuito/subseção do TREVO DO LARGATO, razão pela qual 

deve-se julgar improcedente. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por consequência 

extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010535-57.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010535-57.2015.8.11.0028 REQUERENTE: RONILSON DOS SANTOS 

SALES REQUERIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se se 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização Por Danos 

Morais proposta por RONILSON DOS SANTOS SALES, em face de 

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO DCP. As partes compuseram 

acordo extrajudicial datado de 08/05/2017, conforme instrumento acostado 

aos autos (Id 8499071), na qual a parte requerida se compromete a 

efetuar o pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante 

depósito judicial, no prazo máximo de 15 dias, no qual o requerente da 

plena quitação de todos os direitos e consectários pleiteados presente 

demanda. A parte requerida juntou o comprovante de pagamento, guia de 

deposito judicial efetuada em 24/05/2017 (Id 8499078). ANTE O EXPOSTO, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza 

seus legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. INTIME-SE a 

parte requerente para informar os dados bancários. EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos valores depositados, após a comprovação. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010689-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LISEU GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010689-07.2017.8.11.0028 REQUERENTE: LISEU GONCALVES NETO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 

38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se se Ação Indenização 

Por Danos Morais proposta por LISEU GONÇALVES NETO em face de CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e AZUL LINHAS 

AÉREA BRASILEIRAS S.A. Devidamente intimadas as partes 

compareceram na audiência de conciliação realizada no dia 10/10/2017, 

na qual a parte requerida CVC Brasil se compromete a efetuar o 

pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 15 dias 

uteis e a requerida AZUL realizará o pagamento no valor de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais) ambos na conta bancária do autor. A parte 

requerida CVC, juntou o comprovante de pagamento no (Id 10699889). 

ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 

487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019483-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONORA RODRIGUES DE CARVALHO DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019483-51.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELEONORA RODRIGUES DE 

CARVALHO DORILEO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELEONORA 

RODRIGUES DE CARVALHO DORILEO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Narra a parte requerente que 

no ano de 2014, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio, houve a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica por mais de 30 horas, o qual teria gerado 

prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. 

Analisando a preliminar de Carência de Ação – Ilegitimidade Ad Causam 

ativa: A parte requerida suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da parte 

postulante, que pleiteia em seu nome direito alheio, tentando induzir este 

juízo a erro. A requerida traz provas em sua contestação, um relatório 

demonstrando que no período de 16/01/2010 a 16/08/2016 o titular da UC 

6/398519-9 era ESTILITO CARVALHO. Corroborando com a afirmação, 

nota-se que o requerente apresentou na inicial uma fatura de energia 

referente ao mês de NOV/2016. Razão pela qual a presente demanda 

deve ser extinta por ilegitimidade ativa ad causam, tendo em vista que, a 

requerente não era a titular da Unidade Consumidora - UC na época do 

evento danoso – APAGÃO. O artigo 6º do Código de Processo Civil – CPC 

estabelece que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, 

salvo quando autorizado por lei, o que não é o caso. Razão pela qual 

acolho a preliminar, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam. Em 

impugnação a parte requerente pugna todas as provas acostadas a 

contestação, alegando ser prova unilateral, porém esta deixou de trazer 

aos autos qualquer outro meio de prova para a elucidação dos fatos. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela extinção do feito sem julgamento do mérito, 

em razão da ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado ao ARQUIVO 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019252-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019252-24.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ADAIR DOMINGOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA proposta por ADAIR DOMINGOS DA 

SILVA em desfavor de BRADESCO CARTÕES S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte requerente. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte requerente afirma que foi surpreendida com a negativação do 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, que jamais foi notificada da 

restrição. Relata que já possuiu uma conta junto ao banco ora requerido, 

porem era apenas para recebimento e saque de salário. Jamais firmou 

qualquer contrato de empréstimo, financiamento ou solicitou cartão de 

credito. Solicitou cópia do suposto contrato do debito de R$ 681,18 

contrato n. 353426501000078 inserido em 13/10/2015. Porem não obteve 

êxito. Requer a declaração de inexistência do contrato de cartão, com a 

consequente indenização por danos morais e restituição em dobro dos 

valores descontados. No entanto, a parte requerida, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte requerente. Trazendo a reclamada 

aos autos, as faturas do cartão de crédito ELO NACIONAL MULTIPLO do 

período de maio/2015 a agosto/2016, com o histórico de lançamentos 

detalhado das faturas, nota-se que houve pagamento por débito em conta 

corrente (c/c) nos dias 11/05 e 13/05, 26/06, 10/07 e 10/08 bem como 

varias utilizações em estabelecimentos comerciais desta cidade. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade das cobranças. Razão pela 

qual não há que se falar em indenização por danos morais, ou seja, restou 

demonstrada a sua utilização. Portando a negativação é licita, se deu em 

razão do inadimplemento de algumas faturas. Na impugnação o requerente 

requer a revelia da requerida sob argumento de que não houve o 

preenchimento do substabelecimento, e assim os patronos habilitados não 

possuem poderes para representa-la. O referido pedido para decretar 

revelia não deve ser acatado em razão de haver contestação acostadas 

aos autos com documentos constitutivos da empresa e procuração por 

instrumento publico (id 8606694); houve o comparecimento de preposto 

em audiência de conciliação (id. 8606700). O instrumento de 

substabelecimento não preenchido (Id 8606704) somente não da direito a 

habilitação da advogada que compareceu no ato, porém não prejudica o 

julgamento da presente demanda. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC. Por consequência REVOGO a tutela deferida no Id 8606660. 

Concedo ao requerente os benefícios da justiça gratuita. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de abril de 2018 as 14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014114-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANO FAUSTINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014114-42.2017.8.11.0028 REQUERENTE: BIBIANO FAUSTINO DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 
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DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) 

patrono(a) da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018861-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DE ALMEIDA E ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018861-69.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JULIO DE ALMEIDA E ROCHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) patrono(a) 

da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado 

pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, 

para que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 

924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016205-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO COIMBRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016205-42.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARCELINO COIMBRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARCELINO COIMBRA DE OLIVEIRA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 21415561 

e, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar 

em sua contestação, provas de que a UC da a requerente, não foi afetada 

pelo apagão, pois a localidade onde reside é abastecida por outro 

circuito/subseção do BARRO DURO, razão pela qual deve-se julgar 

improcedente. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018727-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018727-42.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LAURITA PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8602110, cujos valores serão 

depositados na conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias 

do protocolo da minuta. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018725-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018725-72.2016.8.11.0028 REQUERENTE: IRACEMA PEREIRA RAMOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos no Id 8602094, cujos valores serão depositados na 

conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias do protocolo da 

minuta. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, 

não houve manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas 

as obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida 

que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, 

para que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016715-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016715-55.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MANOEL SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por MANOEL SANTANA DA SILVA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente 

que é titular da unidade consumidora n. UC 11866301, e, nos dias 07, 08, 

11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de 

energia elétrica para o município de Poconé/MT. Analisando detidamente 

os autos, verifico que as pretensões do requerente não encontra amparo. 

A requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de 

que a requerente na época do evento danoso – apagão, a requerente 

estava com a UC desligada. No relatório de consumo do cliente, consta 

que a UC 11866301 permaneceu desligada durante o período de 01/2014 á 

10/2015, razão pela qual deve-se julgar improcedente. Analisando os 

autos, nota-se que a exordial vem acompanhada de uma fatura anterior ao 

fato danoso, 06/2012. E na fase de impugnação a parte requerente afirma 

que não encontrou nenhuma fatura de energia da época, corroborando 

com a afirmação feita pela requerida em contestação ANTE O EXPOSTO, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por 

consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018724-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018724-87.2016.8.11.0028 REQUERENTE: FLORENTINO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8602093, cujos valores serão 

depositados na conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias 

do protocolo da minuta. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016706-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WALGREIB JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016706-93.2016.8.11.0028 REQUERENTE: WALGREIB JOSE DE ARRUDA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte reclamante requereu conforme 

evento de Num. 11614604 a extinção/arquivamento do feito por não ter 

mais interesse em prosseguir com a demanda. 3. Desnecessária a 

anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 4. Diante do 

acima exposto, nos termos do artigo 485, VIII do CPC, c/c Enunciado nº 90 

– FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação Num. 

11614604 e JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento do mérito. 5. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

7. Homologada e transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016938-08.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

ODINIL BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016938-08.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ODINIL BISPO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A VISTO, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do mérito Trata-se se AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA, proposta por 

ODINIL BISPO DA SILVA, em face do BANCO ITAUCARD S/A. Sustenta o 

requerente, desconhecer o débito que ensejou a inserção de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito. Que teria sofrido prejuízos, pois ficou 

impedido de realizar transações comerciais em decorrência da 

negativação de seu nome, no valor de R$ 5.492,75 – contrato 

0429866403, inserida em 25/12/2015. Que não fora notificado do referido 

debito. Corroborando com a inversão do ônus da prova trazida pelo 

Código de Defesa do Consumidor em vista da hipossuficiência técnica e 

econômica na qual o consumidor se encontra. A parte requerida, em sede 

de contestação, logrou êxito em demonstrar a validade e licitude da divida, 

pois trouxe aos autos o contrato de n° 42986640-3, referente a um 

financiamento de moto, no valor total de R$ 5.800,00, que consta 

devidamente assinado pelo autor. A operação foi realizada através da 

revenda Queiros Motos Cuiabá Ltda, a qual gerou a negativação, 

demostrando que a operação é lícita. A parte requerente por sua vez, 

nada comprovou somente alegações infundadas que não havia débitos 

com a requerida. Pelo simples manusear dos autos, verifica-se que não 

tem razão o requerente em exigir danos morais, tendo em vista que a 

requerida comprovou devidamente o débito existente, através do contrato 

que ensejou a negativação, após o inadimplemento da reclamante que não 

cumpriu com sua obrigação de quitar as parcelas. E ainda, analisando os 

autos, nota-se que no extrato há mais duas negativações inseridas 

anteriormente a inserção aqui debatida. Ocorridas em 22/07 e 08/11 

ambas no ano de 2011. Assim, concluo que não existe qualquer dano a 

ser indenizado, pois, não é o objetivo da legislação pátria incentivar uma 

indústria do dano moral, mas reparar fatos que causem efetivamente um 

dano de ordem extrapatrimonial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, o que faço julgar extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010597-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010597-63.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOAO FERNANDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram acordo no mutirão 

realizado no dia 09/05/2016, termo de acordo anexo - Id 8516449. E a 

parte requerida juntou comprovante de pagamento realizado no dia 

03/06/2016 – Id 8516467. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, e por 

consequência EXTINGO os autos, com julgamento do mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018755-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO ALVES BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018755-10.2016.8.11.0028 REQUERENTE: AQUINO ALVES BASTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por AQUINO ALVES BASTOS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Narra a 

parte requerente que no ano de 2014, nos dias 07 e 08 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 30 horas, o 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis 

indenização por dano moral. Analisando a preliminar de Carência de Ação 

– Ilegitimidade Ad Causam ativa: A parte requerida suscita a preliminar de 

ilegitimidade ativa da parte postulante, que pleiteia em seu nome direito 

alheio, tentando induzir este juízo a erro. A requerida traz provas em sua 

contestação, um relatório demonstrando que no período de 03/2012 a 

09/2016 o titular da UC era JUNIOR ANTONIO CAMPOS. Corroborando com 

a afirmação, nota-se que o requerente apresentou na inicial uma Ordem de 

Serviço datado de 27/09/2016 (id 8602321), cujo serviço solicitado era de 

alteração de titularidade para o nome do requerente e a fatura de energia 

do mês de out/2016. Razão pela qual a presente demanda deve ser extinta 

por ilegitimidade ativa ad causam, tendo em vista que, a requerente não 

era a titular da Unidade Consumidora - UC na época do evento danoso – 

APAGÃO. O artigo 6º do Código de Processo Civil – CPC estabelece que 

ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando 

autorizado por lei, o que não é o caso. Razão pela qual acolho a preliminar, 

reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade 

ativa, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018296-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIO MAGRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018296-08.2016.8.11.0028 REQUERENTE: FABIO MAGRINI REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES COBRADOS E RECEBIDO INDEVIDAMENTE, proposta por FABIO 

MAGRINI em face da TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO). Em síntese, 

sustenta a parte requerente que é cliente da linha móvel n. 65 99634-7181, 

na modalidade pós-pago com mensalidade de R$ 46,90. Que após inserir 

um credito na linha para comunicar-se com seu filho, fora do estado, 

recebeu contato da operadora ofertando um plano com maior abrangência 

de minutos para outras operadoras e números fixos e ligações para outro 

estado, com valor de R$ 76,90. Ocorre que após realizar as ligações para 

outro estado, afim de saber informações do seu filho, teve a cobrança de 

valor fora do plano ofertado, teve sua linha bloqueada, razão pela qual foi 

forçado a efetuar os referidos pagamentos, mesmo não concordando com 

a cobrança abusiva. Designada audiência de conciliação para 04/07/2017, 

restou prejudicada ante o não comparecimento da parte reclamada (Id 

9348021), regularmente citada e intimado para o ato, via AR (Id 8664473). 

Deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, REVEL. 

Nota-se nos autos que o requerido teve ciência da citação via oficial de 

justiça, para comparecer em audiência de conciliação, porém negou-se a 

assinar o documento. Não compareceu ao ato, nem mesmo contestou a 

ação, o que impõe a aplicação da regra processual descrita no art. 20 da 

Lei 9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do art. 370 do 

CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre 

convencimento do juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, 

tenho que restou demonstrado que a pretensão posta na demanda merece 

acolhimento. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para: 

DETERMINAR a restituição EM DOBRO para a parte requerente do valor de 

R$ 405,82 (quatrocentos e dois reais e oitenta e dois centavos) corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m; CONDENAR a 

requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011911-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO GUIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011911-10.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ADALBERTO GUIA FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8622054, cujos valores serão 

depositados na conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias 

do protocolo da minuta. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017852-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017852-72.2016.8.11.0028 REQUERENTE: PAULO ROBERTO DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O patrono da parte 

requerente manifestou pela desistência da presente demanda em 

08/03/2017, em razão da UC ter sido indenizada em outro processo. (Id 

8594781). Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018815-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA GONCALVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018815-80.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE DA SILVA GONCALVES 

FILHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 
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danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) 

patrono(a) da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010742-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

SOLANGE MENEZES (REQUERENTE)

ROSA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010742-22.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROSINETE PEDROSA DA 

SILVA, SOLANGE MENEZES, ROSA BENEDITA DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Tendo em 

vista que as partes compuseram acordo no mutirão realizado no dia 

09/05/2016, termo de acordo anexo - Id 8518738. E a parte requerida 

juntou comprovante de pagamento realizado no dia 03/06/2016 – Id 

8518726. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, e por consequência 

EXTINGO os autos, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, 

“b”, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018703-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DA GUIA FERNANDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018703-14.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ZILDA DA GUIA FERNANDEZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) patrono(a) 

da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado 

pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, 

para que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 

924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010350-58.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO COSTA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POCONE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010350-58.2011.8.11.0028 EXEQUENTE: BENEDITO COSTA MARQUES 

EXECUTADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POCONE 

LTDA - ME Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9099/95. Fundamento e decido. Trata-se se AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por BENEDITO COSTA MARQUES em face de COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES POCONÉ LTDA (POSTO POCONÉ) 

Analisando os autos, verificou-se que as partes compuseram acordo 

extrajudicial datado de 05/10/2014 (Id 8442224), na qual a parte requerida 

se comprometeu ao pagamento no valor de R$ 3.500,00 (Três mil e 

quinhentos reais) em 07 parcelas de R$ 500,00 em combustível mensal. 

Consta petição no Id 11638217, requerendo a homologação do acordo e 

informando o cumprimento do mesmo. Cumpridas as obrigações 

estipuladas, a extinção da presente demanda, é a medida que se impõe. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 

487, III, “b” c/c art. 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016909-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA VICENCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de abril de 2018 as 14:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010432-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BENEDITA DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 1018 de 1163



(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010432-79.2017.8.11.0028 REQUERENTE: TEREZINHA BENEDITA DE 

ARRUDA RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujos valores 

serão depositados na conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 

15 dias do protocolo da minuta. Decorrido o prazo determinado no termo 

de acordo, não houve manifestação da parte requerente. Entendo estarem 

cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é 

a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010903-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010903-32.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROSANA MARIA DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. As 

partes compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos no Id 

8520495, cujos valores serão depositados na conta do patrono das 

partes. Consta comprovante de pagamento realizado pela parte requerida 

em 30/03/2017 - Id 8520506. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 

por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016251-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE CAMPOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de abril de 2018 as 14:50h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000426-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização de Danos Morais com Tutela Antecipada proposta por 

JOSINEI SANTOS PEREIRA em face de TELEFÔNICA S/A. Requer o autor, 

em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018701-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH CRISTINE GUIA FERNANDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018701-44.2016.8.11.0028 REQUERENTE: DEBORAH CRISTINE GUIA 

FERNANDEZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) 

patrono(a) da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 
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nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EPIFANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010109-11.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EPIFANIO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de Ação Indenizatória por 

danos morais, proposta por EPIFANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO em 

desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em contestação a parte requerida alegou preliminar de coisa julgada em 

razão da ação idêntica nos autos distribuído neste Juizado, processo n. 

8010792-19.2014.811.0028, no qual consta sentença de homologação de 

acordo realizado no mutirão do dia 09/06/2016 e pagamento da referida 

indenização. Com efeito, ressai dos autos a identidade dos elementos da 

ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada 

de forma patente a figura jurídica da COISA JULGADA, em conformidade 

com o art 485, V do CPC. Razão pela qual acolho a preliminar de coisa 

julgada. ANTE O EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura jurídica 

da coisa julgada e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010988-52.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010988-52.2015.8.11.0028 REQUERENTE: FABIO DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Trata-se de Embargos de Declaração 

com efeitos infringentes, opostos por TELEFONICA BRASIL S/A alegando, 

em síntese, a existência de omissão na sentença proferida nos autos. 

Alega omissão aduzindo que o magistrado deixou de fundamentar a 

existência de dano moral, visto que o mesmo não é presumido. É o 

relatório necessário. Decido. Recebo os presentes embargos de 

declaração por serem tempestivos. Os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância. Não operam novo julgamento, pois simplesmente 

devem afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na decisão. No entanto, tenho que, 

no mérito não merecem acolhimento, tendo em vista que nos moldes do art. 

1.022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração 

consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do 

julgamento obscuridade, contradições ou omissões sobre tema, cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. Verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, mas tão somente a 

clara pretensão do embargante de postergar o cumprimento do 

mandamento jurisdicional deferido liminarmente, motivo pelo qual o pleito 

não merece prosperar. Não há, portanto, qualquer ponto a ser modificado 

na referida decisão, visto que as questões de omissão apontadas pelo 

embargante encontram-se sanadas, já que o julgado fundamento 

pormenorizadamente a ocorrência de dano moral presumido gerado pela 

inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, citando inclusive, 

jurisprudência pacífica do STJ. Desta feita, por ser tempestivo RECEBO os 

presentes embargos de declaração, porém NEGO-LHE PROVIMENTO por 

entender tratar-se de embargos meramente protelatórios. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores depositado (guia judicial - Id 

10449519), em favor do patrono da requerente, dados bancários 

informados na petição do Id 11878322. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010987-67.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010987-67.2015.8.11.0028 REQUERENTE: FABIO DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Trata-se de Embargos de Declaração 

com efeitos infringentes, opostos por TELEFONICA BRASIL S/A alegando, 

em síntese, a existência de omissão na sentença proferida nos autos. 

Alega contradição aduzindo que o magistrado deixou de apreciar a 

documentação acostadas aos autos pelo embargante. É o relatório 

necessário. Decido. Recebo os presentes embargos de declaração por 

serem tempestivos. Os embargos de declaração têm a finalidade de 

esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 

substância. Não operam novo julgamento, pois simplesmente devem 

afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 

porventura encontradas na decisão. No entanto, tenho que, no mérito não 

merecem acolhimento, tendo em vista que nos moldes do art. 1.022, do 

Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração 

consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do 

julgamento obscuridade, contradições ou omissões sobre tema, cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. Verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, mas tão somente a 

clara pretensão do embargante de postergar o cumprimento do 

mandamento jurisdicional deferido liminarmente, motivo pelo qual o pleito 

não merece prosperar. Não há, portanto, qualquer ponto a ser modificado 

na referida decisão, visto que as questões de contradição no tocante à 

referida documentação (contrato) apontada pelo embargante 

encontram-se sanadas, já que o julgado fundamentou 

pormenorizadamente a existência da documentação acostadas a 

contestação bem como a divergência das assinaturas dos documentos 

apresentados. Desta feita, por ser tempestivo RECEBO os presentes 

embargos de declaração, porém NEGO-LHE PROVIMENTO por entender 

tratar-se de embargos meramente protelatórios. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO NATAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS, Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação 
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por Danos Morais com Tutela de Urgência proposta por RENILDO NATAL 

DA SILVA em face de TELEFÔNICA S/A. Dispensada maior narrativa, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. No caso, noto que o autor não 

acostou prova inequívoca apta a comprovar a probabilidade do direito e o 

perigo de dano dos fatos alegados, uma vez que, em pesquisa ao Sistema 

disponibilizado pelo SPC Brasil foi constatada existência de inscrição 

anterior, conforme comprovante em anexo. Não vislumbrando nos autos 

os pressupostos necessários para o deferimento da tutela antecipada, 

outro caminho não há senão indeferi-la. Ante o exposto, indefiro o pedido 

de tutela antecipada. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se 

as partes. CITE-SE o reclamado, na pessoa de seu representante legal, 

para comparecer a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso não 

haja comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as alegações 

iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o 

ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-02.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINA BISPO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA ARRUDA LEITE - ME (REQUERIDO)

 

VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. A requerente, devidamente intimado através de seu advogado, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem justificativa, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. (mov. 21). Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, 

nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais 

e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-77.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ROSA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de abril de 2018 as 15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017468-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR FRANCISCO BISPO BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de abril de 2018 as 15:10h.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-90.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR DA SILVA FONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DE TAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010300-90.2015.8.11.0028 REQUERENTE: DEVAIR DA SILVA FONTES 

REQUERIDO: CLAUDIA DE TAL Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Ademais, não há 

preliminares a serem analisadas. Do mérito Trata-se de ação de cobrança, 

proposta por DEVAIR DA SILVA FLORES em face de CLAUDIA 

APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA. A parte requerente postula o 

recebimento do valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente a uma 

nota de compra. Designada audiência de conciliação, restou prejudicada 

ante a ausência injustificada da parte requerida regularmente citada e 

intimada para o ato (mov. 9). Extrai-se dos autos que a parte requerida 

não compareceu a audiência de conciliação, nem mesmo contestou a 

ação, embora regularmente citada/intimada, o que impõe a aplicação da 

regra processual descrita no artigo 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz. De outro lado, o reconhecimento 

dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de 

veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos. No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, mesmo se não 

aplicasse os efeitos da revelia, tem-se que diante das provas 

apresentadas nos autos (nota de compra), demonstrado restou que a 

pretensão posta na demanda merece acolhimento. Desta forma é o 

reconhecimento judicial de que o valor cobrado deve ser constituído como 

título executivo judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para: 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 180,00 

(cento e oitenta reais), que deverá ser atualizado pelo INPC desde o 

ajuizamento da ação e aplicação de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação válida. Proceda a correção do polo passivo, devendo constar o 

nome completo CLAUDIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014028-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIANE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

LINDINALVA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LAURINDA BATISTA DE CAMPOS (REQUERENTE)

LIBANIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LEONICE GOMES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

LEIDIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

LICINDE CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

LUCIANA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

LEIDE CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014028-08.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LIBANIA PEREIRA DOS 

SANTOS, LUCIANA BENEDITA DA SILVA, LEIDIANE RODRIGUES DA 

SILVA, LEIDE CARMO DA SILVA, LUCIANE DA SILVA CAMPOS, 

LINDINALVA OLIVEIRA DA SILVA, LUCIANA ALVES DA SILVA, LEONICE 

GOMES DE ARRUDA E SILVA, LAURINDA BATISTA DE CAMPOS, LICINDE 

CESAR DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Consta no Id 

8670472, petição do patrono pedindo desistência do processo somente 

em relação as partes LEIDE CARMO DA SILVA, LEIDIANE RODRIGUES DA 

SILVA, LEONICE GOMES DE ARRUDA E SILVA, LUCIANA ALVES DA 

SILVA e LUCIANE DA SILVA CAMPOS. As demais partes, LAURINDA 

BATISTA DE CAMPOS, LIBANIA PEREIRA DOS SANTOS, LICINDE CESAR 

DE ARRUDA, LINDINALVA OLIVEIRA DA SILVA e LUCIANA BENEDITA DA 

SILVA RODRIGUES entabularam acordo extrajudicial datado 13/06/2017, 

conforme instrumento acostado aos autos no Id 8670481, cujos valores 

serão depositados na conta bancária do patrono dos requerentes. ANTE 

EXPOSTO, opino pela: HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA; bem como, a 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL por sentença, para que 

produza seus legais efeitos e, por consequência a EXTINÇÃO do 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014069-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSETE PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

JACIRA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

JESUINA MARIA CARMOZA (REQUERENTE)

JOLICE FRANCISCA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE PAULO APARECIDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014069-72.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOLICE FRANCISCA MARTINS 

DOS SANTOS, JOSETE PINTO DA SILVA, JOSE PAULO APARECIDO DE 

ALMEIDA, JESUINA MARIA CARMOZA, JACIRA LUCIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, 

proposta por JOLICE FRANCISCA MARTINS DOS SANTOS, JOSETE PINTO 

DA SILVA, JOSE PAULO APARECIDO DE ALMEIDA, JESUINA MARIA 

CARMOZA e JACIRA LUCIA DA SILVA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Consta no Id 8556008, 

petição do patrono pedindo desistência do processo em relação as partes 

JACIARA LUCIA DA SILVA, JOSE PAULO APARECIDO DE ALMEIDA e 

JESUINA MARIA CARMOZA. As demais partes entabularam acordo 

extrajudicial datado 13/06/2017, conforme instrumento acostado aos autos 

no Id 8556018, cujos valores serão depositados na conta bancaria do 

patrono dos requerentes. ANTE EXPOSTO, opino pela: HOMOLOGAÇÃO 

DA DESISTÊNCIA das partes Jaciara Lucia da Silva, Jose Paulo Aparecido 

de Almeida e Jesuina Maria Carmoza; bem como, a HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO EXTRAJUDICIAL por sentença, para que produza seus legais 

efeitos e, por consequência a EXTINÇÃO do processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014119-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU DO ROSARIO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014119-98.2016.8.11.0028 REQUERENTE: TADEU DO ROSARIO RONDON 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8556552, datado de 13/06/2017, cujos valores serão 

depositados na conta do patrono da parte. Opino pela HOMOLOGAÇÃO 

DO ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010245-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010245-08.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARINA GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8511033, cujos valores foram 

depositados na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id 8511035. Opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 
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Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011576-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011576-25.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARCIA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8654122, cujos valores foram 

depositados na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id 8654135. Opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019498-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AVELINA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019498-20.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA AVELINA DE SALES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8665296, datado de 14/03/2017, cujos valores foram 

depositados na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id 8665314. Opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010756-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010756-06.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA E 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram acordo no mutirão 

realizado no dia 09/05/2016, termo de acordo anexo - Id 8652617. E a 

parte requerida juntou comprovante de pagamento realizado no dia 

03/06/2016 – Id 8652619. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, e por 

consequência EXTINGO os autos, com julgamento do mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC. Ao ARQUIVO com as devidas anotações Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014131-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

HILDA RONDON DE CAMPOS (REQUERENTE)

HERMINIO GREGORIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014131-15.2016.8.11.0028 REQUERENTE: HILDA RONDON DE CAMPOS, 

HUGO PEREIRA LEITE, HERMINIO GREGORIO PEREIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Consta no Id 8556657, petição do patrono pedindo 

desistência do processo em relação as partes HERMÍNIO GREGÓRIO 

PEREIRA e HUGO PEREIRA LEITE. A parte requerente HILDA RONDON DE 

CAMPOS e a requerida, entabularam acordo extrajudicial datado 

13/06/2017, conforme instrumento acostado aos autos no Id 8556659, cujo 

valor será depositado na conta bancária do patrono da requerente. ANTE 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA; bem como, a 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL por sentença, para que 

produza seus legais efeitos e, por consequência a EXTINÇÃO do 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014345-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA VIEGAS E SILVA (REQUERENTE)

MARIA LOURDES DE M MARTINS (REQUERENTE)

MANOEL DAILI DO PRADO (REQUERENTE)

MARIA GUMERCINDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014345-06.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA GUMERCINDO DE 

OLIVEIRA, MANOEL DAILI DO PRADO, MARIA LOURDES DE M MARTINS, 

MARIA RITA VIEGAS E SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA GUIMERCINDO 

DE OLIVEIRA, MANOEL DAILI DO PRADO, MARIA LOURDES DE M. 

MARTINS, MARIA RITA VIEGAS E SILVA, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O patrono manifestou nos 

autos no ID 8559240, pela desistência da demanda em relação as partes 

MANOEL DAILI DO PRADO e MARIA GUMERCINDA DE OLIVEIRA - Id 

8559240. A requerente MARIA RITA VIEGAS E SILVA protocolou pedido 

de desistência do processo em 30/05/2017. (Id 8559246). Nos termos do 

texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, somente em relação as partes 

Manoel Daili do Prado, Maria Gumercinda de Oliveira e Maria Rita Viegas e 

Silva.Dar prosseguimento do feito para as demais partes. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, à secretaria 

para as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010597-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010597-63.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOAO FERNANDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram acordo no mutirão 

realizado no dia 09/05/2016, termo de acordo anexo - Id 8516449. E a 

parte requerida juntou comprovante de pagamento realizado no dia 

03/06/2016 – Id 8516467. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, e por 

consequência EXTINGO os autos, com julgamento do mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014653-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO ALUIZO DE SOUZA (REQUERENTE)

ODENIL DA GUIA E SILVA (REQUERENTE)

ONEY SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014653-42.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ONEY SILVA DA COSTA, 

ODENIL DA GUIA E SILVA, OTACILIO ALUIZO DE SOUZA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Consta no Id 8562896, petição do patrono pedindo 

desistência do processo em relação a parte OTACILIO ALUIZIO DE 

SOUZA. As demais partes, ODENIL DA GUIA E SILVA e ONEY SILVA DA 

COSTA entabularam acordo extrajudicial datado 13/06/2017, conforme 

instrumento acostado aos autos no Id 8562911, cujos valores serão 

depositados na conta bancária do patrono dos requerentes. ANTE 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DA DESISTENCIA; bem como, a 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL por sentença, para que 

produza seus legais efeitos e, por consequência a EXTINÇÃO do 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010715-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA VALERIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010715-39.2016.8.11.0028 REQUERENTE: REGINA VALERIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo no mutirão realizado no 

dia 09/05/2016, termo de acordo anexo - Id 8518280. E a parte requerida 

juntou comprovante de pagamento realizado no dia 03/06/2016 – Id 

8518268. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, e por consequência 

EXTINGO os autos, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, 
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“b”, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014135-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

WALTER RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

WELLEN RAYANE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014135-52.2016.8.11.0028 REQUERENTE: WELLEN RAYANE DE 

OLIVEIRA SILVA SANTOS, WILSON DA CONCEICAO, WALTER 

RODRIGUES DO NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por WALTER 

RODRIGUES DO NASCIMENTO, WELLEN RAYANE DE OLIVEIRA e WILSON 

DA CONCEIÇÃO, em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no ID 8556728, cujos valores serão depositados na conta do 

patrono das partes. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010742-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

SOLANGE MENEZES (REQUERENTE)

ROSA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010742-22.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROSINETE PEDROSA DA 

SILVA, SOLANGE MENEZES, ROSA BENEDITA DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Tendo em 

vista que as partes compuseram acordo no mutirão realizado no dia 

09/05/2016, termo de acordo anexo - Id 8518738. E a parte requerida 

juntou comprovante de pagamento realizado no dia 03/06/2016 – Id 

8518726. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, e por consequência 

EXTINGO os autos, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, 

“b”, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010903-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010903-32.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROSANA MARIA DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. As 

partes compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos no Id 

8520495, cujos valores serão depositados na conta do patrono das 

partes. Consta comprovante de pagamento realizado pela parte requerida 

em 30/03/2017 - Id 8520506. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 

por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58725 Nr: 2609-68.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA, ALESSANDRA DE 

ANDRADE SANTOS MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 Vistos.

Compulsando os autos, observo que desde a propositura da demanda não 

houve decisão inicial determinando as formalidades legais.

Consta ainda, às fls. 84/88, petição da parte autora requerendo a juntada 

do termo de acordo formalizado entre as partes e consequentemente a 

suspensão do feito até o efetivo cumprimento (ano de 2018).

Tendo somente o autor subscrito a petição postulando pela suspensão do 
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feito, entendo ser necessário o recebimento da inicial com a consequente 

citação do devedor/executado.

Sendo assim, observado o procedimento adequado, cite-se o devedor 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, ou 

manifestar-se sobre a petição de fls. 84.

Às providências.

Após, tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58725 Nr: 2609-68.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA, ALESSANDRA DE 

ANDRADE SANTOS MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 Vistos em correição.

Certifique-se o pagamento da diligência incumbida à parte, 

providenciando-se o devido cumprimento em caso positivo. Caso 

contrário, tornem-me conclusos os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 65765 Nr: 1621-13.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSO, GOL, DOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Tocantins - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Cumpra-se a decisão proferida.

Aguarde-se a devolução da carta precatória expedida, observando-se o 

disposto na CNGC:

 “6.16.7.17 – Decorrido o prazo fixado para cumprimento da carta 

precatória, deverá ainda o Gestor Judiciário expedir ofício solicitando a 

sua devolução devidamente cumprida, podendo reiterar tal solicitação a 

cada 30 (trinta) dias, ou quantas vezes for necessário”.

“6.16.7.16 – Caso seja devolvida na Secretaria carta precatória ou 

qualquer outro expediente, com diligência parcial ou totalmente infrutífera, 

ou seja, sem a prática de todos os atos, a Secretaria intimará a parte 

interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, 

independentemente de determinação judicial”.

 Certifique-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94591 Nr: 11908-98.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Castilho de Moraes - 

OAB:MT 24310-A

 Vistos em Correição,

Aguarde-se os autos em cartório a devolução da carta precatória.

Caso a precatória não seja devolvida, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações sobre o seu 

cumprimento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65765 Nr: 1621-13.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSO, GOL, DOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Tocantins - OAB:

 Vistos em Correição,

Aguarde-se os autos em cartório a devolução da carta precatória.

Caso a precatória não seja devolvida, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações sobre o seu 

cumprimento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93591 Nr: 11309-62.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO J. SAFRA 

S/A, em desfavor de MATHEUS ROOS, ambos já qualificados nos autos.

 Antes da citação, a parte autora requereu a desistência do feito (ref. 12).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já foram pagas.

 Considerando que não ocorreu a citação, deixo de arbitrar honorários.

Determino o desbloqueio de eventual restrição sobre o veículo objeto da 

demanda.

 Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79288 Nr: 2584-84.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSC, Helena Santos Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson dos Santos Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada para no prazo 

de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do NCPC e nada apresentou aos autos, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93915 Nr: 11508-84.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andriele Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deucimar Machado dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data às 12 horas e 35 minutos, 

compareceu em cartório o requerido Deucimar Machado dos Santos, 

oportunidade, em que efetuei sua citação dos termos desta ação, bem 

como lhe intimei para comparecer na audiência de conciliação designada 

para o dia 15/03/2018, às 16 horas, junto ao CEJUSC da Comarca de São 
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Félix do Araguaia/MT. Registro que lhe entreguei cópia integral da presente 

carta precatória para conhecimento e providências que julgar 

necessárias. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91010 Nr: 9829-49.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. PIOVESAN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data compareceu em cartório a 

testemunha Sra. Leia Mendes Carlos, informando que continua residindo 

no mesmo endereço constante na precatória, bem como informou o 

endereço de seu serviço como sendo: Escola Municipal Canaã, trabalha 

na Cantina da Escola, na cidade de Canabrava do Norte/MT, podendo ser 

encontrada pelo FONE- 66-984299860. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97913 Nr: 1445-63.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neomarciel Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da 

parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar a mora, uma vez que a notificação 

extrajudicial não foi entregue no endereço do demandado (fls. 29/30), sob 

pena de extinção.

 Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98082 Nr: 1529-64.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deidismar da Silva Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da 

parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar a mora, uma vez que a notificação 

extrajudicial não foi entregue no endereço do demandado (fls. 18/20), sob 

pena de extinção.

 Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68437 Nr: 2625-85.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivoni Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MS 22.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85019 Nr: 6131-35.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68645 Nr: 2724-55.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MS 22.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781, Murilo Souza Guimaraes - OAB:12681-A - MT

 (...) Assim sendo, DEFIRO a produção das provas testemunhal, 

documental e depoimento pessoal das partes, sob pena de 

confissão.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia XX de 

XXXXXX de 2018 às XXh00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes 

da audiência.Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a 

secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do § 4º, art. 455, do CPC/2015.Apense-se ao feito sob n. 

4652-07.2017.811.0059 (cód. 82663).Ciência ao MPE.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97507 Nr: 1202-22.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAdO, WODF, EOF, EODF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)constato que a relação de parentesco entre os filhos menores e a 

parte requerida restou demonstrada.Desse modo, diante dos preceitos 

legais constantes nos artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos do Código 

Civil e considerando a idade do menor, bem como que é obrigação dos 

genitores providenciarem o sustento dos filhos e sopesando, ainda, a falta 

de elementos que comprovem os rendimentos do polo passivo, defiro o 

pedido da parte autora e arbitro os alimentos provisórios em 50%

(cinquenta por cento) do salário mínimo, devidos a partir da citação, isso, 

para possibilitar a satisfação das necessidades mínimas da prole e o 

adimplemento por parte do Requerido.Quanto ao pedido de guarda, para 

regularizar a situação fática vigorante, concedo a guarda provisória dos 

menores em favor da genitora, devendo ser expedido respectivo termo de 

compromisso.Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo Audiência 

de Conciliação para o dia 04 de Abril de 2018, às 13h30min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso).Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o 

polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado por 

meio de carta precatória, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência 

designada.Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC.Conste nas comunicações que o não 
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comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado.O início do prazo para contestação, que é de 15(quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC.Caso a parte autora tenha 

indicado o número da conta bancária para depósito, conste no mandado 

de citação. Às providências para a realização da solenidade.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94166 Nr: 11663-87.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCS, JKBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o acordo entabulado, abra-se vista ao Ministério Público.

Após, retornem conclusos.

Cunpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67744 Nr: 2264-68.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOS SANTOS AQUINO (LOCA 

FACIL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 Considerando o novo endereço apontado pelo banco autor, bem como o 

recolhimento da diligência necessária, expeça-se novo mandado de 

citação e apreensão nos autos para cumprimento pelo oficial de justiça.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94661 Nr: 11955-72.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o acordo entabulado, abra-se vista ao Ministério Público.

Após, retornem conclusos.

Cunpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82663 Nr: 4652-07.2017.811.0059

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olenice Ribeiro da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Ferraz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MS 22.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, INDEFIRO o pedido 

cautelar de sequestro.Cite-se o requerido, para oferecer, querendo, 

contestação, com indicação de provas, no prazo de 05(cinco) dias, com 

as advertências legais (art. 306, NCPC).Decorrido o lapso temporal acima, 

vista ao polo ativo para manifestação. Por fim, ponderando a 

argumentação da requerente, bem como o deferimento da assistência 

judiciária na ação principal (autos 68645), revogo a decisão de ref. 05 e 

defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

ressaltada a possibilidade de revogação.Apense-se aos autos sob n. 

2724-55.2016.811.0059 (cód. 68645).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91167 Nr: 9928-19.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRdA, RRdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94113 Nr: 11637-89.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdSY, QDSROY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 TADEU DA SILVA YOSHIDA e QUEREM DOS SANTOS RODRIGUES 

OLIVEIRA YOSHIDA ajuizaram Pedido de Homologação de Acordo 

Extrajudicial em que acordaram quanto ao divórcio, partilha de bens, 

guarda do filho menor, visitas e alimentos.

Concedida a gratuidade, as partes pleitearam a desistência da ação (ref. 

08).

Com vista dos autos, a representante do Ministério Público Estadual 

requereu a extinção do feito (ref. 09).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Analisados os autos e considerando-se a desistência da parte autora, em 

consonância com o parecer ministerial, homologo-a e determino a extinção 

do presente feito, sem resolução de mérito, o que faço com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

 Sem custas, ante a gratuidade da justiça.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87422 Nr: 7740-53.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMFdS, EVFds

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que entrei em contato com a Comarca de 

Cuiabá/Mt, na 3ª Vara Cível onde fui informado pelo servidor Luiz 

(matrícula nº 24692) que o cumprimento da carta precatória foi negativo, 

tendo em vista, que o oficial de justiça certificou anunciando que realizou 

duas tentativas mas não logrou êxito em encontrar o requerido, 

entendendo que este não reside naquele local. O referido é verdade e dou 

fé.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93502 Nr: 11277-57.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Blair Batista Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIS SCHNEIDER, MARISTELA MOLINA 

SCHNEIDER, ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA, HILÁRIO 

JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a petição juntada pelos executados em ref. 46, intime-se a 

parte exequente para manifestação em 10 dias.

Após, retornem conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97316 Nr: 1100-97.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Embracon Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Rodrigues Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97316 Nr: 1100-97.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Embracon Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Rodrigues Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão 

do veículo MARCA MITSUBISHI – MODELO ASX 2.0 4WD – COR BRANCA 

– ANO/MODELO 2011- CHASSI JMYXTGA2WCZA07664 – RENAVAM 

457545925 – PLACA OGL-5890, descrito no contrato de fls. 

33/34.Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada pela parte autora, 

mediante termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre 

o estado de conservação do bem.Diante da manifestação da parte autora 

pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de 

mediação, bem como pela ausência de Centro Judiciário de Conciliação 

(CEJUSCs) nesta comarca, deixo de designar audiência prevista no art. 

334 do NCPC.No prazo de 05 dias, a parte requerida poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus.Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15(quinze) dias contados da execução da liminar, 

fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87805 Nr: 7936-23.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO DE SÁ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ROQUE BARROS, WASHIGTON 

ROQUE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DE OLIVEIRA SOBREIRO 

- OAB:42218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Martins da Silva 

Neto - OAB:17974 -MT

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61920 Nr: 85-64.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA, 

MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por GERALDO BRITO em face 

da CÂMARA MUNICIPAL DE CONFRESA e MUNICÍPIO DE CONFRESA, todos 

devidamente qualificados.

Durante o trâmite processual, a parte autora requereu a desistência do 

feito (Ref. 16).

Intimada, a parte ré concordou com o pedido de desistência (ref. 28).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando a desistência da parte autora, 

homologo-a e determino a extinção do presente feito, sem resolução de 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

 Sem custas, ante a gratuidade da justiça. Sem honorários porque não 

houve a apresentação de contestação.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12880 Nr: 1378-50.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Gomes Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para informar nos autos, a conta do 

autor, para depósito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96238 Nr: 475-63.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ENI RODRIGUES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96226 Nr: 471-26.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romailton Dias Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 Nestes autos, a parte autora apresentou pretensão de restabelecimento 

de auxílio doença que teria sido cessado pela parte ré ao fundamento de 

que a limitação referida pelo autor não teria sido demonstrada por prova 

pericial.

Houve citação e as partes compareceram a uma audiência com finalidade 

de conciliação, tendo, contudo, restado frustrado o intento.

Naquela solenidade, a parte autora pediu que fosse emitida ordem para 

que o presidente de uma comissão permanente de processo disciplinar 

suspendesse um processo adminstrativo, dito 02/2018, apresentando 

apenas um único fundamento: "visto que o processo administrativo foi 

instaurado após o ajuizamento da ação".

Decido.

O pedido da parte autora, do modo como foi apresentado, não pode ser 

acolhido.

Isso porque o autor não indicou qual o objeto do tal processo 

administrativo e nem disse porque ele teria sido instaurado. Se não 

bastasse isso, o fundamento apresentado pelo autor para impedir o 

Estado-Administração de insturar processo disciplinar é incabível. Não se 

pode impedir o prosseguimento de um processo administrativo unicamente 

pelo fato de existir um processo judicial, pois, se assim não fosse, nunca 

se instauraria um processo administrativo, visto que o Poder Judiciário 

está abarratado de processos.

Veja-se, ainda, que o Poder Judiciário não pode ingerir-se abstratamente 

nas funções do Poder Executivo. A legitimidade do Poder Judiciário para 

atuar em detrimento do Estado-Administração é pontual e sempre deve ser 

bem fundamentada, sendo inconcebível ordem judicial para paralisão de 

processo adminsitrativo unicamente porque existe uma ação judicial em 

curso.

Percebe-se que o autor ouvidou-se de apresentar maiores elementos que 

possam ensejar uma melhor compreensão das razões pelas quais estaria 

convencido da ilegalidade do tal processo administrativo.

Por estas razões, rejeito o pedido.

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96059 Nr: 363-94.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA MONTEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95079 Nr: 12240-65.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95494 Nr: 12379-17.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA AUGUSTA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA PEREIRA DOS SANTOS 

SCHUMAHER - OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Número do 

Processo: 1000014-74.2018.8.11.0059 REQUERENTE: JOÃO FERREIRA 

SANTIAGO REQUERIDO: OI MÓVEL S.A João Ferreira Santiago ajuizou 

Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Obrigação de Não Fazer c/c Tutela 

Cautelar em face de Oi Móvel S.A., ambos qualificados nos autos. Aduziu 

o autor que contratou plano de serviços para o seu celular com a 

operadora ré, sendo informado acerca de valor a ser cobrado 

mensalmente e foi surpreendido com valores bem maiores, razão pela qual 

deixou de quitar a última fatura. Entendendo presentes os requisitos, 

requereu a concessão de liminar para determinar a abstenção ou 

suspensão de negativação de seu nome junto aos órgãos de restrição 

cadastral em razão do débito mencionado. É o breve relato. Decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino à 

empresa requerida Oi Móvel S.A. para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de enviar o nome do 

Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Por 

fim, designo audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2018, às 

12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Cite-se a requerida e 

intime-se a parte autora. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 
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partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Número do Processo: 

1000010-37.2018.8.11.0059 REQUERENTE: JOANILSON RODRIGUES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de março de 2018, às 13h00min(horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Número do Processo: 

1000010-37.2018.8.11.0059 REQUERENTE: JOANILSON RODRIGUES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de março de 2018, às 13h00min(horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010159-41.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ SANDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR OAB - MT0007006S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010159-41.2016.8.11.0059 REQUERENTE: JUAREZ SANDER 

REQUERIDO: CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL SENTENÇA Trata-se de 

ação ordinária de cobrança c/c liminar busca e apreensão, proposta por 

JUAREZ SANDERS em desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, ambos 

qualificados. Em sede de liminar, requer a busca e apreensão de todos os 

materiais que forneceu para o Hospital Municipal de Confresa, bem como 

almeja a condenação do requerido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais), referente aos alugueis dos mencionados equipamentos 

disponibilizados ao município. Inicial acostada com procuração e 

documentos (fls. 02/11). Realizada a solenidade, restou infrutífera diante 

da ausência da parte autora (fl. 27). Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a 

parte reclamante não compareceu a audiência de conciliação, mesmo 

sendo devidamente intimada, via advogado, conforme se vê em eventos 

do processo (a decisão foi disponibilizada no DJE no dia 09.11.2017). 

Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com 

as baixas necessárias. P.R.I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Número do 

Processo: 1000014-74.2018.8.11.0059 REQUERENTE: JOÃO FERREIRA 

SANTIAGO REQUERIDO: OI MÓVEL S.A João Ferreira Santiago ajuizou 

Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Obrigação de Não Fazer c/c Tutela 

Cautelar em face de Oi Móvel S.A., ambos qualificados nos autos. Aduziu 

o autor que contratou plano de serviços para o seu celular com a 

operadora ré, sendo informado acerca de valor a ser cobrado 

mensalmente e foi surpreendido com valores bem maiores, razão pela qual 

deixou de quitar a última fatura. Entendendo presentes os requisitos, 

requereu a concessão de liminar para determinar a abstenção ou 

suspensão de negativação de seu nome junto aos órgãos de restrição 

cadastral em razão do débito mencionado. É o breve relato. Decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino à 

empresa requerida Oi Móvel S.A. para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de enviar o nome do 

Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Por 

fim, designo audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2018, às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 1031 de 1163



12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Cite-se a requerida e 

intime-se a parte autora. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 49673 Nr: 5337-53.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altiezio Francisco Sabino, alcunha "Chico", 

Romildo Marques Bueno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Anizio Barbosa - 

OAB:16139-GO, Palmestron Francisco Cabral - OAB:5809/GO, Valter 

da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 Vistos.

I – Intime o acusado Altiezio Francisco Sabino da sentença por edital, com 

prazo de 90 dias, já que não foi localizado (fl. 405).

II – Intime o advogado do réu Altiezio Francisco Sabino da sentença penal 

condenatória de fls. 377/399.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92679 Nr: 10777-88.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à aposentadoria 

rural por idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde o 

requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário.Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário IMEDIATAMENTE a contar da 

data da intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de 

eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em 

julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016)Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incidir desde o vencimento de cada 

parcela e ser calculada com base no IPCA-15, em razão deste índice ser o 

que melhor recompõe o desgaste da moeda.ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10%(dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observados os termos da Súmula 111/STJ .Condeno a parte ré 

a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55890 Nr: 934-70.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL FASHION, RAQUEL NERES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de ExecuçãoExequente: BANCO BRADESCO S/AExecutados: 

RAQUEL FASHION e RAQUEL NERES DE MELO Processo nº 

934-70.2015.811.0059 (código:55890)SENTENÇARelatórioAqui se tem 

ação proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de RAQUEL FASHION 

e RAQUEL NERES DE MELO em que se buscou o pagamento de montante 

relativo a títulos executivos denominados Cédula de Crédito Bancário.A 

parte exequente aduz, na petição inicial, que houve inadimplemento do 

contrato firmado pelos executados e que a última parcela venceria em 

27/11/2016.Mas, na petição inicial, pediu o pagamento da totalidade das 

dívidas, porque considerou as parcelas que se venceriam depois de 

27/07/2014, também teriam vencido o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades 

e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 72281 Nr: 4545-94.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA, Gaspar Domingos 

Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Tratam os autos de Ação Civil Pùblica em que Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso pretende obter ordem judicial para impor ao Município de 

Confresa/MT o correto manejo do lixo urbano, com ulteriores deliberações 

quanto a ressarcimento de danos e compensação ambiental.

Fora concedida liminar, mas o Ministério Pública manifestou-se dizendo 

que o ente municipal não vem cumprindo a ordem judicial. Por isso, pediu 

que fossem bloqueados valores das contas do Município.

Decido.

Considerando que foram apresentados laudo e relatórios relacionados à 

atual situação do lixo urbano, abro vista ao Município de Confresa para 

manifestação no prazo de 30 dias, SALIENTANDO QUE, NO CASO DE 

TOTAL INÉRCIA OU NO CASO DE APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO 

POR EVASIVAS E NO CASO DE AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS QUANTO 

ENVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR, OS AUTOS RETORNARÃO 

CONCLUSOS CONSIDERANDO A HIPÓTESE DE BLOQUEIO DE DINHEIRO 

PÚBLICO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62051 Nr: 132-38.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Montavanni Beato - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Aqui se revela ação civil pública por dano ambiental, ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO DE MATO GROSSO em face de 

GILMAR RAMOS DA SILVA. Consta na peça vestibular que, em 

29/07/2015, foi lavrado auto de infração pelo Instituto Brasileiro do Meio 
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Ambiente nº 9048719-E, em razão de destruição de 31,56ha de floresta 

nativa, bioma Amazônica, objeto especial de preservação ID-2014 

LC8017321, nas coordenadas centrais sem autorização da autoridade 

competente. O requerido, em síntese alegou não ser possuidor da 

propriedade rural, tampouco o causador do dano. No momento, em que foi 

autuado estava trabalhando na região. Disse, ainda, ser nula a aplicação 

da multa de infração. Em réplica, pugnou o órgão ministerial pelo 

prosseguimento do feito, como também a intimação do IBMA para acostar 

aos autos cópia do procedimento administrativo. O requerido peticionou 

aos autos, requerendo a produção de prova pericial contábil, bem como 

prova documental, para levantar os juros abusivamente pagos por ele na 

multa administrativa. Por fim, requereu a designação de audiência de 

conciliação. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente juntou cópia do 

procedimento administrativo. É a síntese do necessário. Decido. 

Inicialmente indefiro o pleito do requerido, haja vista não ser esta a via 

adequada para discussão de validade ou não da aplicação da multa 

administrativa. Assim, ante a inexistência de irregularidades a serem 

sanadas, declaro o feito saneado e determino que se intimem as partes 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência destas. Sendo pedida produção de prova técnica referente ao 

objeto desta demanda, poderá ser apresentado assistente técnico, 

devendo ser formulados quesitos sob o risco de preclusão.Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos 

quais fatos será objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida.Têm as

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97771 Nr: 1370-24.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a parte autora apresente 

prova pré-constituída da mora do requerido, eis que nos autos consta, 

apenas, uma notificação formulada pela parte autora, sem haver, contudo, 

comprovação dos preenchimento dos requisitos legais.

Frise-se que eventual inércia ou não cumprimento ensejará na extinção do 

feito por indeferimento da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95691 Nr: 130-97.2018.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: sads, EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando o caderno processual verifica-se que, por um lapso, foi 

designada audiência para o dia 30 de março de 2018, entrementes, em 

análise ao calendário forense, constata-se que a data aprazada se trata 

de ponto facultativo e véspera de feriado. Porém feriado nacional.

Ante o exposto, redesigno o ato outrora agendado para o dia 04 de maio 

de 2018, às 15h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, nos termos da decisão anterior, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48831 Nr: 4575-37.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maraia de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, a parte autora pretende a execução de título judicial.

Intimada, a parte executada apresentou Impgunação, sendo esta objeto de 

concordância pela parte exequente.

Sendo assim, determino à Secretaria deste Juízo que pratique os autos 

próprios para requisição do montante do débito, ficando, desde já, 

autorizada a expedição de alvará de levantamento se houver depósito 

judicial.

Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69802 Nr: 3335-08.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurita Aparecida Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Confresa/PREVICON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EURIPEDES ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para que manifestem-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acerca do laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90521 Nr: 9570-54.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neli Nunes Moreira, vulgo "Neli"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para que manifestem-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acerca do laudo pericial juntado aos autos, bem 

como para que a parte autora apresente impugnação à Contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60901 Nr: 3742-48.2015.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Castro Santana, MdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Laurindo Rosa de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolvo estes autos à Secretaria deste Juízo para que seja certificado se 

houve integral cumprimento das ordens postas como referência 44, bem 

assim se houve ou não resposta.

Realizem-se estas diligências com urgência em razão da prioridade de 

tramitação, bem como em razão do interesse de criança e adolescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81616 Nr: 3941-02.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernane Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para que manifestem-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acerca do laudo pericial juntado aos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66438 Nr: 1895-74.2016.811.0059

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 dias úteis para que as partes se manifestem quanto ao 

eventual interesse na produção de outras provas e, se pretenderem a 

realização de prova técnica, deverá, desde logo, ser esclarecida a 

pertinência e formulado quesitos, sob o risco de preclusão, 

acompanhados, se houver interesse, da indicação de assistentes 

técnicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65639 Nr: 1580-46.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emival Gomes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Borges de Souza 

Sá - OAB:MT 20.901, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 Fixo prazo de 30 para que partes possam manifestarem-se quanto ao 

eventual interesse na produção de outras provas, sendo que, no caso de 

pretender-se prova técnica, poderão ser formulados quesitos e indicado 

assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de pretender-se prova testemunhal, deverá ser observado o rito 

previsto nos artigos 450 e seguintes do Código de Processo Civil e 

seguintes, sob o risco de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93062 Nr: 10998-71.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que o recurso de apelação 

apresentado pelo requerente na ref:25, foi interposto tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90522 Nr: 9571-39.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para que manifestem-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acerca do laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76527 Nr: 809-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILAYNI GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Douglas Ribeiro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:12632-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de prestações alimentícias.

Consta nos autos que o Ministério Pùblico pediu a citação do réu, 

apontando endereço. Apesar disso, a parte autora manifestou-se, pedindo 

que fossem realizados descontos em folha de pagamento.

Decido.

Indefiro o pedido do Ministério Público eis que consta, nos autos, certidão 

do senhor oficial de justiça, dizendo que deixou de realizar a penhora 

porque não encontrou bens em nome do devedor, demonstrando que 

realizou a citação dele.

Por outro lado, defiro o pedido da autora e determino à Secretaria deste 

Juízo que expeça ofício requisitando o desconto em folha no endereço 

posto na referência 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55946 Nr: 962-38.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI APARECIDA RODRIGUES ME, Marli 

Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cientifique o Gestor da Comarca para apreentação de nome e 

qualificação do Leiloeiro Oficial ou outro profissional habilitado a proceder 

à alienação do bem penhorado.

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55937 Nr: 955-46.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIONE VENANCIO GONÇALVES ME, Elione 

Venancio Gonçalves, vulgo "Batatinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, não houve devolução de uma carta precatória em razão de 

a parte exequnete não ter demonstrar que teria arcado com despesas 

processuais.

Este Juízo, em razão disso, possibilitou que a parte exequente se 

manfestasse quanto à tal circunstância, mas sobreveio manifestação nos 

autos, pedindo apenas que fosse devolvida a carta precatória para nova 

tentativa de realização da diligência.

Sendo assim, indefiro o pedido.

Intime-se. Se nada for dito ou se não se apresentar manifestação capaz 

de proporcionar impulso ao feito, arquivem-se estes autos 

independentemente de novas intimações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62070 Nr: 142-82.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Samuel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Montavanni Beato - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLENE SUELMA DE 

OLIVEIRA - OAB:4742

 Fixo prazo de 30 para que partes possam manifestarem-se quanto ao 

eventual interesse na produção de outras provas, sendo que, no caso de 

pretender-se prova técnica, poderão ser formulados quesitos e indicado 

assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de pretender-se prova testemunhal, deverá ser observado o rito 

previsto nos artigos 450 e seguintes do Código de Processo Civil e 
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seguintes, sob o risco de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62573 Nr: 335-97.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA INCOVALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de Associados 

do Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUILHERME MELKE - 

OAB:12.901 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:

 Nestes autos, a parte embargante disse que sua legitimidade para 

postular no processo adviria do fato de existir uma obrigação entre si e 

uma certa pessoa, obrigação essa que consistiria em garantir o sucesso 

de um certo contrato. Acresentou ainda a parte embargante que tal 

legitimidade estaria também ampara numa decisão judicial que lhe teria 

conferido o direito à posse do bem pretendido.

Decido.

Em relação ao primeiro fudamento, verifica-se que poderá ser objeto de 

deliberação em sentença.

Já quanto ao segundo fundamento, os autos revelam que a decisão 

judicial a que se referiu o embargante foi proferida em sede de liminar.

 Por causa disso, fixo prazo de 15 dias para que a parte embargante 

apresente certidão de objeto e pé para demonstrar o atual andamento do 

processo que tramita em Campo Grande, sendo que, no caso de existir 

sentença já prolatada, deverá apresentar seu inteiro teor, sob o risco de 

não ser conhecida a alegação correlata.

No mesmo prazo, têm as partes a faculdade de manifestarem-se quanto 

ao eventual interesse na produção de outras provas, sendo que, no caso 

de pretender-se prova técnica, poderão ser formulados quesitos e 

indicado assistente técnico, sob o risco de preclusão.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73811 Nr: 5153-92.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Honorio Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO PRESTES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:16030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam produzir outras provas.

 No caso de pretender-se prova técnica, poderão formular quesitos e 

indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de pretender-se prova testemunhal, deverão seguir o rito previsto 

no artigo 450 do Código de Processo Civil, também sob o risco de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56218 Nr: 1110-49.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB, RDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, a parte autora apresentou pedido para que fosse a parte ré 

citada a pagar valores relativos a alimentos, que estariam garantidos por 

título executivo judicial.

A parte devedora foi citada, mas não se manifestou.

 A parte atutora foi intimada, em mais de uma ocasião, para manifestar-se 

quanto a como deveria prosseguir o feito, mas nada disse.

Decido.

Tratando-se de ação de execução, é imprescidível o impulso do credor, 

eis que a medida se processa a seu interesse, sob o risco de 

arquivamento.

Não tendo a parte se manifestado no prazo estabelecido (há mais de um 

ano) , determino o arquivamento do feito na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81597 Nr: 3926-33.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLENI PORTO DA SILVA, JOSE ARMANDO SILVA 

SOUZA, KAUAN VINICIUS SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:17438/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Porto 

Alegre do Norte (MT), 27 de fevereiro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66397 Nr: 1877-53.2016.811.0059

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Fixo prazo de 15 dias para que as partes esclareçam se houve a 

realização de novo exame de DNA, sob o risco de julgamento no estado 

em que o processo se encontrar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 72252 Nr: 4540-72.2016.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO BARROS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Barros Coelho, Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estes autos tratam de pretensão declaração de interdição de pessoa 

natural.

Após a fase postulatória, as partes manifestaram interesse na produção 

de prova pericial médica.

Decido.

Esta Comarca apresenta deficiência na disponibilidade de médicos 

interessados na atuação como perito judicial. Isso ficou revelado porque, 

por diversas vezes, este Juízo manteve tratavas com várias profissionais 

da área, sem, contudo, lograr êxito em angariar a habilitação de um médico 

para atuar no exame dos processos.

Por causa disso e para evitar que o andamento processual seja 

prejudicado ainda mais em razão dessa circunstância, fixo prazo de 15 

dias para que a parte autora se manifeste dizendo se há disponibilidade, 

inclusive financeira, para comparecer a uma cidade de maior porte, onde 

poderá se apresentar perante um perito previamente nomeado por esse 

Juízo.

No caso de não haver possibilidade do deslocamento, o processo poderá 

ser julgado sem a prova pericial.

 No caso de não haver possibilidade apenas financeira, tornem os autos 

conclusos considerando a hipótese de exigir-se da Administração Pública 

o dinheiro ou outro meio necessário para o transporte e hospedagem.

Após a manifestação da parte autora, a Secretaria deste Juízo poderá 

apresentar a este Gabinete o nome ou os nomes dos médicos que, 

preferencialmente por e-mail, tenham manifestado interesse na realização 

de avaliação médica da parte em sua própria cidade.
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Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74352 Nr: 5370-38.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emival Gomes de Freitas, Gezica Alves 

Rodrigues, Terezinha Alves Leão, ROZALINA SABINA DOS SANTOS, 

ANARA DA SILVA OLIVEIRA FREITAS, VÂNIA PAULA DA SILVA, Antônio 

Carlos Silva Arantes, Paulo Sérgio Pereira da Silva, Ferla Borges Pereira, 

Thais Ferreira dos Santos, Humberto Pereira Sales, ALINE GUNTHER 

ARANTES VOLTOLINI, DOUGLAS CEREZINE, KELLY CRISTINA DOS 

SANTOS, Instituto Brasileiro de Educação e Gestão Ambiental - IBEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, JEFFERSON DOUGLAS DE OLIVEIRA - 

OAB:333442, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20901/O, 

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT, Seonir 

Antonio Jorge - OAB:38641

 Fixo prazo de 30 dias para a parte autora se manifeste quanto às 

defesas apresentadas nos autos.

No mesmo prazo, poderão as partes dizer quanto a eventuais outras 

provas a serem produzidas e, se pretender-se prova técnica, poderão ser 

formulados quesitos e indicado assistente técnico, sob o risco de 

preclusão.

No caso de pretender-se prova testemunhal, deverão seguir o rito previsto 

no artigo 450 do Código de Processo Civil, também sob o risco de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60901 Nr: 3742-48.2015.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Castro Santana, MdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Laurindo Rosa de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se de inventário e partilha e tendo ocorrido as citações 

esperadas, bem como as intimações das fazendas públicas, tem as partes 

o prazo de 15 dias para manifestarem-se quanto às primeiras declarações 

apresentas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79510 Nr: 2716-44.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPM, TME, TME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam produzir outras provas.

 No caso de pretender-se prova técnica, poderão formular quesitos e 

indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de pretender-se prova testemunhal, deverão seguir o rito previsto 

no artigo 450 do Código de Processo Civil, também sob o risco de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 72334 Nr: 4560-63.2016.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusivan Pereira Luz, vulgo "Preguinho"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIRIVAL MONTEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam produzir outras provas.

 No caso de pretender-se prova técnica, poderão formular quesitos e 

indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de pretender-se prova testemunhal, deverão seguir o rito previsto 

no artigo 450 do Código de Processo Civil, também sob o risco de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98164 Nr: 1573-83.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO AMORIM DE ALMEIDA, Maria Jose Rogério da 

Silva Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, a parte autora requereu, em sede de tutela de evidência, a 

concessão de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio 

doença. Entrementes, colacionou ao feito requerimento administrativo 

indeferindo a concessão de benefício assistencial ao deficiente.

Destarte, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que o requerente 

esclareça qual o benefício pretendido, devendo promover a emenda à 

exordial no tocante ao pedido, ou acostar ao feito o requerimento 

administrativo atinente ao benefício almejado.

Frise-se que eventual inércia implicará na extinção do feito sem análise do 

mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76384 Nr: 731-40.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:12632-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de execução de título executivo judicial, ajuizada por 

AMAURI MARTINS FONTES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

pessoa jurídica de direito público.

 Citado, o executado quedou-se inerte, conforme certidão contida na 

referência 15.

Assim, deverá a Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil.

 Após, determino a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, 

desde que comprovado o pagamento.

 Sendo cumprida a determinação supra, intime-se o exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Frise-se que a atualização monetária ocorrerá no momento da expedição 

da RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93698 Nr: 11365-95.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Batista
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Verlayne Machado de Quiroz - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02 de maio de 

2018 às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69116 Nr: 2970-51.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Regina de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 28 de junho de 2018, às 

13h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65250 Nr: 1408-07.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA, ALESSANDRA DE 

ANDRADE SANTOS MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVO JOSÉ DA SILVA JUNIOR 

- OAB:27452 - GO, Diogo da Costa Araujo - OAB:30.829 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, cuja guia deve ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para cumprimento do 

mandado expedido para a localidade de Canabrava do Norte – Zona 03 - 

Centro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65509 Nr: 1516-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delo Andrade Corte, alcunha "Betão"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA REDINÉLIA GOMES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ).Por conseguinte, foi designada audiência de instrução, restando, 

contudo, prejudicado o ato diante da ausência da parte demandada.É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, analisando o caderno 

processual, verifica-se a inexistência de preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual declaro o feito saneado e fixo os seguintes pontos 

controvertidos:- data de início e término da união conjugal;- data da venda 

do lote urbano, situado no loteamento Morada 03 Nova, medindo 12nx30m, 

localizado no município de Confresa/MT;- a existência de empréstimo 

bancário realizado pela requerida em benefício do empreendimento 

comercial do autor;Assim, diante dos pontos controvertidos fixados, 

determino que se intimem as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando a pertinência destas. Sendo pedida 

produção de prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, 

devendo ser formulados quesitos sob o risco de preclusão.Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser esclarecido 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida.Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 

manifestação, iniciando-se pela parte autora e, após, para a parte 

requerida.Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem 

manifestação, implicará na concordância tácita das partes com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 6415 Nr: 659-73.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio Borges Silvano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o alvará nº 36/2017 expedido às fls. 189 ainda não 

fora retirado pela parte e/ou procuradora, bem como considerando o teor 

do Ofício Circular nº 04/2017-DDJ de 13/12/2017, o qual determina que as 

liberações de valores sejam realizadas somente através da emissão de 

Alvará Judicial Eletônico, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para que apresente aos autos os dados bancários, tais como 

número de conta corrente, agência, banco e titularidade da conta, a fim de 

possibilitar a expedição do respectivo alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48829 Nr: 4573-67.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Soares Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que em atendimento à 

determinação de fls. 135 desentranhei os documentos de fls. 116/134, os 

quais ficarão na contracapa dos autos à disposição da parte autora para 

retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18925 Nr: 2748-93.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da contestação apresentada.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96576 Nr: 681-77.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divane Mesquita de Oliveira, alcunha "Luiz 

Cabeludo", Francielton Alves Gomes, alcunha "Nenen", Alef Rodrigues 

Pereira Carvalho, RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Consoante já determinado em decisão profererida em plantão, o 

recolhimento da fiança ensejaria a liberdade do custodiado.

Tendo o senhor Raimundo Nonato da Silva Junior comprovado nos autos o 

pagamento da fiança, imperiosa a necessidade de ser-lhe entregue a 

liberdade.

Sendo assim, determino à Secretaria deste Juízo que expeça 

imediatamente alvará de soltuara, cujo cumprimento ficará submetido à 
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verificação de inexistência de outras ordens que imponham a prisão.

Em relação aos demais detidos, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96365 Nr: 539-73.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welber Martins Ferreira, alcunha "Reri", El-Hazi 

Martins Pinheiro, Welbany Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Citado, o acusado Welber Martins Ferreira, apresentou resposta à 

acusação, por meio de advogado constituído.

Por conseguinte, a defesa do réu manifestou-se nos autos, aduzindo que 

a Direção da Cadeia Pública teria se recusado a confeccionar a carteira 

de visitantes da convivente do acusado, ponderando inexistirem razões 

para tal resistência.

Diante disso, determino que se oficie à Cadeia Pública local para que, em 

05 (cinco) dias preste informações justificando as alegações da advogada 

do réu.

Outrossim, intime-se a causídica do acusado Welber para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, acoste ao feito a procuração outurgada em seu 

favor pelo réu.

No mais, aguarde-se o prazo do edital expedido às demais acusados.

Oportunamente, volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97360 Nr: 1116-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Ante o exposto, não restando configurado o excesso de prazo, tampouco 

a alteração fática em relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, 

mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva. Oficie-se aos 

Juízos da Comarca de Água Boa e Vila Rica para que seja informado nos 

autos dos procedimentos 1281-52.2017.811.0021 (código 118613), de 

Água  Boa /MT;  55 -30 .2014 .811 .00 4 8  ( c ó d i g o  4 5 8 8 4 )  e 

1734-60.2017.811.0049 (código 61099), ambos de Vila Rica/MT que o 

acusado se encontra preso na Cadeia Pública desta Comarca.No mais, 

prossiga-se no cumprimento da decisão inicialmente proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96615 Nr: 699-98.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ivan Cardial Hora, Décio Douglas Silva 

Oliveira, ROBERTO SILVA HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, intimo o 

advogado Dr. Valter da Silva Costa - OAB/MT 9704 para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos a procuração outorgada pelo réu Cláudio 

Ivan Cardial Hora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95488 Nr: 12369-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvani Barros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, mantendo a 

decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que decretou sua 

prisão preventiva. Em prosseguimento, defiro o pedido formulado pelo 

Ministério Público, contido no item 3 da cota ministerial anexa à denúncia, 

razão pela qual determino que se expeça ofício à Autoridade Policial de 

Confresa/MT para que faça aos autos o aporte das imagens registradas 

pela câmera de segurança do Bar Real Privê.Apresentadas as imagens 

supra determinadas, abra-se vistas às partes para, no prazo legal, 

apresentarem memoriais finais.Em tempo, deverá a Secretaria Judicial 

solicitar a devolução da Carta Precatória expedida à Comarca de Vila 

Rica/MT, eis que as testemunhas Marciele, Diego e Vanderlan 

compareceram perante este Juízo, já tendo sido procedida com sua 

respectiva inquirição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90380 Nr: 9506-44.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo de Brito de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, PRONUNCIO o 

acusado JOSIVALDO DE BRITO DE SOUSA, já qualificado nos autos, a fim 

de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas 

sanções dos artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos 

do Código Penal.Considerando a inexistência dos requisitos da prisão 

preventiva, descritos no artigo 312, do CPP, especialmente porque o 

acusado apresentou endereço atualizado no distrito da culpa (fl. 170), não 

havendo que se falar em risco da aplicação da lei penal, concedo-lhe o 

direito de recorrer em liberdade.De consequência, expeça-se o respectivo 

alvará de soltura em favor do réu se por outro motivo não deva 

permanecer preso.Intimem-se, nos termos do artigo 420 do Código de 

Processo Penal.Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se as 

partes para apresentação de rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o artigo 422 do Código Processo Penal.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96576 Nr: 681-77.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divane Mesquita de Oliveira, alcunha "Luiz 

Cabeludo", Francielton Alves Gomes, alcunha "Nenen", Alef Rodrigues 

Pereira Carvalho, RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para fins de INTIMAR a defesa do acusado DIVANE MESQUITA DE 

OLIVEIRA, na pessoa de seu advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB/MT nº 17795, para que providencie a juntada da resposta à 

acusação e instrução de mandato nos autos próprios - Ação Penal de 

Cód. 97090.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27588 Nr: 99-71.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeleide da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 99-71.2016.811.0019

Código n.º 27588

Vara Única

Vistos.

ADELEIDE DA SILVA MORAES, já qualificada nos autos, vem, por meio de 

advogado constituído, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Proceda-se o cartório distribuidor a correta classificação dos autos, para 

que conste como fase de execução.

Preenchidos os requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a petição 

sub examine, que tramitará segundo o rito especial do artigo 534 e 

seguintes do CPC.

Intime-se o requerido, por meio de remessa postal dos autos (convênio 

INSS e TJ/MT), ou se necessário face ausência de convênio, na forma do 

artigo 535 do NCPC, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos.

Superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou rejeitadas 

as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão para fins e 

prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 do NCPC e 

observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 07 de abril de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27588 Nr: 99-71.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeleide da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo à intimação da Requerente, através de seu 

advogado, para que tome ciência do Ofício 212/2017 do Instituto Nacional 

do Seguro Social, ref.68, ao qual informou a IMPLANTAÇÃO DE 

BENEFÍCIOS..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27588 Nr: 99-71.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeleide da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar acerca da petição 

de ref.70, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28044 Nr: 279-87.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAHdSeorpKBHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 279-87.2016.811.0019

Código nº. 28044

Vara Única

Vistos.

Trata-se de pedido de busca de eventual endereço da parte requerida via 

BACENJUD, requerida pela parte autora.

A fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder 

Judiciário, defiro os pedidos formulados pela parte requerente, para 

realizar consulta de eventuais endereços do requerido através do sistema 

Bacenjud.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do requerido.

Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, expeça-se 

o competente mandado de busca e apreensão e citação, com as 

advertências legais.

 Por outro lado, restando infrutífera a localização de endereço ou negativa 

no cumprimento dos mandados, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 1° de junho de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27588 Nr: 99-71.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeleide da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que devido a problemas do sistema, a certidão de ref. 71 não 

foi publicada até a presente data.

Assim, reitero a INTIMAÇÃO da parte autora, para manifestar-se acerca 

da impugnação apresentada pelo requerido (ref.70).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27588 Nr: 99-71.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeleide da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a planilha de cálculo de 

Ref.70, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 

925 do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. Gestor com as 

providências necessárias para que seja expedido o respectivo 

RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, conforme dispõe o art.98, §2° do CPC, que, desde já 

arbitro no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido na causa. 

Expeça-se Alvará.Intimem-se as partes.Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Às providências.Cumpridas, 

arquive-se.Porto dos Gaúchos/MT, 05 de outubro de 2017.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27122 Nr: 1272-67.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nerinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a dilação de prazo conforme requerida, findo qual deve a parte 

requerente se manifestar independentemente de nova intimação, sob pena 

de arquivamento do processo.

Intime-se.
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Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21857 Nr: 9-34.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidranorte Mecânica (WL Hidráulica), Vanderlei 

Antonio de Abreu, Cláudio Javé de Sá Bandeira, Lauri José Rhoden, Welita 

Inácio Duarte Rhoden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLÁUDIO JAVÉ DE SÁ BANDEIRA, Cpf: 

33244391915, Filiação: Conceição de Sá Bandeira e Javé Gabriel 

Bandeira, data de nascimento: 11/01/1961, brasileiro(a), eletricista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Pretende o Ministério Público ver aplicado aos 

requeridos as sanções civis e políticas previstas na Lei 8.429/92, pela 

prática de ato de improbidade administrativa que importaram no 

enriquecimento ilícito de particulares, através de notas fiscais 

ideologicamente falsas para provocar pagamentos indevidos pela 

Prefeitura Municipal, requerendo a decretação da indisponibilidade de bens 

dos requeridos, com expedição de ofícios aos CRI, DETRAN, Jucemat 

Receita Federal e Banco Central do Brasil, dando à causa o valor de R$ 

150.000,00. Requerimento do Ministério Público, emenda da inicial, 

requerendo a inclusão do requerido Claudio Javé de Sá Bandeira, no Polo 

passivo da presente ação,

Despacho/Decisão: em resumo: ... ora, face as considerações aduzidas, 

forte em tais fundamentos e nos exatos termos do artigo 17 § 9º da Lei 

8.429/93, RECEBO a petição inicial nos termos em que foi proposta. 

Citem-se as partes requeridas para, no prazo de 15 diaas contestem o 

pedido advertindo-as que não sendo contestada presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, art. 285 e 319 do CPC Decorrido 

o prazo encimado, abra-se vista à parte autora para manifestar/replicar no 

prazo legal e, decorrido o prazo, certifique-se e a conclusão mediante 

correta triagem. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário e com 

as devidas cautelas de estilo. As providências, Porto dos Gaúchos-MT., 

24 de julho de 2017 , Ricardo Nicolino de Castro, Juiz de Direito.(digitado)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 26 de fevereiro de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 34623 Nr: 980-14.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Almeida Ferraciolli - 

OAB:18563

 Vistos.

Vêm os autos conclusos após interposição de recurso em sentido estrito - 

cujas razões e contrarrazões foram oportunamente apresentadas - para 

fim de realização de eventual juízo de retratação, nos moldes do que 

dispõe o art. 589, “caput”, do Código de Processo Penal.

Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificada, 

haja vista que os fundamentos ali constantes bem resistem às razões do 

recurso, de forma que a mantenho incólume.

Nos termos do artigo 583, inciso II, do CPP, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, observando-se as formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 1741-45.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nildo Lemke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DESIGNO audiência de instrução o 

julgamento para o dia 02 de maio de 2018 às 14h30min.

Initime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37787 Nr: 2419-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Soares Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:22870/O

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref.14 e considerando a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio a causídica Dra. JÉSSICA 

RODRIGUES SE SOUZA, inscrita na OAB/MT sob o n.º 22870-O, para 

patrocinar os interesses do Réu, DOUGLAS SOARES MOREIRA DA 

SILVA, no prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 5(cinco) URH's, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a mesma 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39493 Nr: 3241-49.2017.811.0019

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Gleison Oliveira Ferreira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 1040 de 1163



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON FLAVIO RIBEIRO - 

OAB:3080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a defesa acerca da ref.32.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24657 Nr: 368-47.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dal Costa Agronegócio s/a, representado por Vicente 

Joseph Onesco Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Menegatti, Edson Menegatti, Sidinei 

Menegatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Alfaro - OAB:15941/MT, 

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - OAB:17746/O, Karla Andrade 

Campos - OAB:17270/MT, Murilo Castro de Melo - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:MT 3.710, Isabel Jung - OAB:MT 17.220

 INTIMAR o executado para manifestar o que entender de direito, no prazo 

legal, sobre a Decisão (ref . 153).

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A n. 007/2018 – DFA MMª. Dra. Janaína Cristina de Almeida, 

Juíza Substituta e Diretora do Foro desta Comarca de São Félix do 

Araguaia,Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e 

etc.CONSIDERANDO o elevado numero de processos que tramitam na 2ª 

Vara/Juizados Especiais desta ComarcaCONSIDERANDO o que admite a 

determinação contida no Capítulo 01, Seção II, Art. 18, § 2º da CNGC da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato GrossoR E S O L V E 

:Art. 1º - PRORROGAR – a Correição Ordinária anunciada na Portaria 

001/2018-DF, datada de 10.01.2018, pelo prazo de 30(trinta) dias, nesta 

Unidade Judiciária, a partir desta dataArt. 2º. DesignaraAssessora de 

Gabinete I Tais Marceli Garcia de Oliveira, para secretariar os trabalhos 

durante a correição nesta ComarcaArt. 3º. Determino a publicação desta 

Portaria no átrio do Fórum, bem como de informação clara acerca do 

período correcional, consignando-se a possibilidade de recebimento de 

reclamações, críticas e sugestõesArt. 4º - Notifiquem-se os 

representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e o representante 

da OAB/MTPublique-se. Registre-se. Cumpra-se. Remetendo cópia à 

Egrégia Corregedoria Geral da JustiçaSão Félix do Araguaia-MT, 12 de 

fevereiro de 2018.Janaína Cristina de Almeidauíza Substituta e Diretora do 

Foro.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 139937 Nr: 2410-07.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Santos Santana e Outro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de São Paulo - SP e Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Atila Melo Silva - OAB:OAB 

282438/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Mancuso Attié Gelk 

- OAB:250630/SP, Marta Talarito Meliani - OAB:OAB 97413/SP

 Autos Cód. 139937

Vistos.

Designo audiência para a inquirição/oitiva da(s) testemunha/vítima(s) para 

o dia 31/01/2018, às 13:40 horas (horário de Cuiabá/MT).

 Procedam as intimações necessárias, constando as advertências legais, 

bem como solicite informações do Juízo Deprecante se as partes possuem 

D. Advogados constituídos.

 Expeça-se o necessário.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Ciência ao MPE, em sendo o caso.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 04 de outubro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 134890 Nr: 1399-74.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendreu Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID N.º 134890

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelo Réu (fls. 48/48v), constato que não 

foram arguidas preliminares e/ou exceções e, ainda, não encontram-se 

presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22/03/2018, às 16h00min 

(MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

No mais, DETERMINO ao Senhor Gestor que retifique a capa dos autos 

para que conste o nome a D. Advogada Daniela Caetano de Brito.

Ciência ao MPE. Às providências, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 01 de junho de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133184 Nr: 246-06.2016.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Eduardo Faria de Lima Figueiredo, 

André Luis Santin, Wanderley Iderlan Perim, Nilza de Lourdes Dalla Nora 

Perim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewki - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Viviane Ceccato - OAB:16.964-MT

 Autos ID Nº 133184

Vistos em correição, etc.

INDEFIRO o requerido às fls. 254/269, razão pela qual mantenho a decisão 

de fls. 244/250, a qual deve ser cumprida em sua integralidade.

Às providências.

São Félix do Araguaia- MT, 23 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 35951 Nr: 2071-24.2012.811.0017
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 35951

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial promovida por 

Marcos Antonio Miranda Sousa em face do Estado de Mato Grosso.

 Após o regular andamento do feito, o Exequente informou que o débito 

fora quitado pelo Executado (fls. 51).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte Exequente o recebimento da importância aludida a URHs 

que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls. 51, comunica a parte 

Exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

São Félix do Araguaia - MT, 14 de novembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139937 Nr: 2410-07.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Santos Santana e Outro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de São Paulo - SP e Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Atila Melo Silva - OAB:OAB 

282438/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Mancuso Attié Gelk 

- OAB:250630/SP, Marta Talarito Meliani - OAB:OAB 97413/SP

 Autos ID N.º 139937

Vistos em correição, etc.

Ante a certidão de fls. 163, REVOGO a decisão de fls. 162.

Dessa forma, DESIGNO audiência de inquirição da testemunha para o dia 

12 de abril de 2018, às 17h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo a mesma ser intimada com a devida antecedência para 

o comparecimento ao ato.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 06 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39025 Nr: 2745-65.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gilmar Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, hei por bem JULGAR 

IMPROCEDENTE a presente ação penal, ABSOLVENDO o acusado PAULO 

GILMAR BECKER, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 269340 

SSP/MT, CPF nº 344.445.641-72, casado, comerciante, natural de 

Espumoso/RS, nascido aos 04/04/1970, filho de João Becker e Maria Feix 

Becker, do crime do artigo 306 da Lei 9.503/97, com fulcro no que dispõe o 

artigo 386, incisos II, do Código de Processo Penal.Sem custas. P.R.I.C. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

comunicações de praxe. São Félix do Araguaia/MT, 09 de fevereiro de 

2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37486 Nr: 1383-28.2013.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primo Neto Arantes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uberval Pereira Gomes, Júlio Calixto 

Guimarães, Maria Zuleide da Silva Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Guimarães - 

OAB:32.085-GO

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIAGABINETE DA 2.ª VARACódigo 37486Vistos em 

correição.Em consulta ao Sistema Apolo verifica-se que as partes não 

foram intimadas da decisão que determinou a especificação de provas 

que pretendiam produzir (fl. 85). Não obstante a ausência de intimação, o 

autor tomando ciência da decisão em cartório pugnou pela produção de 

prova testemunhal, apresentando o respectivo rol (fls. 86/87). Como não 

houve a devida intimação via DJe, a parte requerida deixou de 

manifestar-se. Ora, as partes não podem ser prejudicadas por um erro do 

Sistema. Logo, a irregularidade deve ser sanada, sob pena de 

cerceamento de defesa. Outrossim, considerando o lapso temporal 

transcorrido desde a apresentação do rol pelo autor (fls. 86/87), é 

possível que tenha ocorrido alguma das situações do Artigo 451 do CPC, 

havendo necessidade de substituição da(s) testemunha(s). Desse modo, 

a fim de evitar nova conclusão para apreciação de pedido de substituição 

e postergar ainda mais o deslinde do feito, imperioso que se oportunize a 

parte autora a apresentação de novo rol de testemunhas ou a ratificação 

do já apresentado. Assim, INTIMEM-SE as partes para informarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendem produzir, caso 

entendam cabível ao julgamento da causa, justificando sua necessidade, 

sob pena de preclusão. Caso tenham interesse na produção de prova 

oral, que apresentem o rol de testemunhas no mesmo prazo. Consigne-se 

que, em não havendo manifestação das partes a respeito, entender-se-á 

que não há interesse na produção de quaisquer outras provas além das 

que já figuram nos autos. Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos 

conclusos para deliberação. Por fim, atente-se a Serventia para que as 

intimações da parte requerida sejam realizadas através do advogado 

indicado no petitório de fls. 88/89, promovendo a devida atualização no 

Sistema Apolo.Cumpra-se.Intimem-se.Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 01 de março de 2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14812 Nr: 292-73.2008.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horácio Ohasi Neto, Luiz Alberto Noronha 

Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Brasil Boranga 

Escobar - OAB:9357-B, José Genilson Brayner - OAB:19179-A, 

Mônica maria Corrêa da Costa - OAB:MG-95.091

 Código n.º 14812

Vistos em correição, etc.

HORÁCIO OHASI NETO e LUIZ ALBERTO NORONHA CORREA, 

qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público pela 

prática do crime previsto no artigo 34, parágrafo único, inciso I, da Lei 

9.605/98, sendo esta recebida na data de 05/03/2008 (fls. 65).

Os autos encontram-se maduros para serem sentenciados, eis que me 

vieram conclusos para sentença nesta data.

É o sucinto relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que imputa a HORÁCIO 

OHASI NETO e LUIZ ALBERTO NORONHA CORREA a prática, em tese, do 

crime previsto no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.605/98.

E, em que pese a denúncia ter sido recebida em 05/03/2008 até hoje – 

26/01/2018 –, consiste no único marco interruptivo da prescrição além de 

que a pena prevista para o crime em comento é a de detenção de 1 a 3 

anos ou multa, a qual é atingida pela prescrição, em oito anos, conforme 
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artigo 109, inciso IV do Código Penal.

Assim, sendo matéria de ordem pública, essencial proceder com o 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, tendo em 

vista o decurso do lapso temporal supracitado (mais de dez anos) e, além 

disso, evidenciando que a mesma ocorreu em 04 de março de 2016.

POSTO ISSO, nos termos do art. 61 do CPP, extingo a punibilidade do delito 

imputado a HORÁCIO OHASI NETO e LUIZ ALBERTO NORONHA CORREA, 

com base no art. 107, IV, c/c o art. 109, IV, ambos do Código Penal, em 

razão da prescrição da pretensão punitiva Estatal e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO.

Notifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, proceda-se às devidas baixas e anotações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, COM URGÊNCIA, vez 

que se trata de feito integrante da META 2- 2015 - CNJ..

São Félix do Araguaia - MT, 26 de Janeiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139682 Nr: 2245-57.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Júnior Ribeiro Gomes, Euzimar Barros Meneis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 139682

Vistos em correição, etc.

Mário Júnior Ribeiro Gomes e Euzimar Barros Meneis ingressaram com a 

presente Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, Partilha 

de Bens c/c Alimentos e Guarda Consensual.

Durante o transcurso do feito, a Requerente informa que não possui mais 

interesse na ação (fls. 23), uma vez que o casal reatou seus laços 

familiares.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 23.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que o feito tramita sob o palio da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 22 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9017 Nr: 1676-13.2004.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inst. Bras. do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Teheriwe Karajá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:2056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 9017

Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de suspensão do feito requerido anteriormente, pelo 

período de 01 (um) ano, nos termos do art. 40, da Lei nº 6.830/1980 e art. 

921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo mencionado, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 28 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42120 Nr: 2435-25.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilson Alves Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilton Azevedo Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:, Denise de Olivera - OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 Código 42120

Vistos em correição.

Instados acerca das provas que pretendiam produzir (fl. 93), o requerido 

manifestou interesse na produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal do autor (fl. 94). Já o requerente manteve silente (fl. 96).

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

03/10/2018, às 16:30 hrs (MT).

 Intime-se o requerido, através de seu causídico via Dje, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende 

ouvir na audiência.

 Deve o advogado do requerido ser advertido para que proceda em 

conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada.

 Intimem-se as partes para que compareçam na data designada para a 

audiência de instrução.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 01/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141237 Nr: 3211-20.2017.811.0017

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Santana Araujo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salviane Araújo dos Santos, Maria de Jesus A 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 141237

Vistos em correição, etc.

Trata-se o presente feito de uma ação de Substituição de Curatela 

Cumulada com pedido de Tutela Antecipada, intenta por MARIA DE 

SANTANA ARAÚJO DOS SANTOS, em face de SALVIANE ARAÚJO DOS 

SANTOS e MARIA DE JESUS A. DOS SANTOS, ambos qualificados aos 

autos.

 Em despacho exarado às fls. 23, determinou-se a intimação da parte 

autora, através da advogada constituída nos autos, para que juntasse os 

documentos necessários para o deslinde do feito. Até presente momento 

não possui informações de seu cumprimento.

Em contínuo houve a juntada aos autos de uma petição inicial em que a 

parte autora é assistida/representada pela Defensoria Pública, que não foi 

distribuída diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido (fls. 
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25/27).

Com isso, intime-se a parte autora, através da advogada constituída 

(procuração - fl. 11), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se 

houve a revogação ou renúncia do mandato outorgado a Dra. Daniela 

Caetano de Brito, diante do petitório acostados aos autos às fls. 25/27.

 Cumpra-se.

Intime-se.

São Félix do Araguaia – MT, 28/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51434 Nr: 944-02.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Scarpazza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487 do Código de 

Processo Civil.Em consequência, condeno o autor ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC.Sem custas, por ser o autor 

beneficiário da assistência judiciária.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com baixa.Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 15 de julho de 2017.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 52659 Nr: 751-50.2013.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pulqueria Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 Ante o exposto, forte no inciso I do artigo 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nos presentes embargos, 

para acolher as razões do embargante, reconhecendo o excesso à 

execução.No mais, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que 

atualize os valores referente as verbas pretéritas, conforme explanado 

pelo INSS, nos presentes embargos à execução.Sem custas e despesas, 

ante a isenção do INSS ut Lei 7.603/2001, e da parte embargada, nos 

termos do art. 98 do CPC. Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia 

desta sentença e do cálculo aos autos principais. P.R.I. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 22 de setembro de 2017.Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 54727 Nr: 1108-93.2014.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy de Souza Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 Ante o exposto, forte no inciso I do artigo 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nos presentes embargos, 

para acolher as razões do embargante, reconhecendo o a inexistência de 

valores para recebimento, ante a reforma da sentença pelo TRF-1ª Região, 

com o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.Sem 

custas e despesas, ante a isenção do INSS ut Lei 7.603/2001, e da parte 

embargada, nos termos do art. 98 do CPC. Após o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia desta sentença e do cálculo aos autos principais. P.R.I. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2017.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 56293 Nr: 776-92.2015.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Rogério Grahl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nos presentes embargos à 

execução para acolher as razões do impugnante, reconhecendo o 

excesso à execução, bem como HOMOLOGAR os cálculos apresentados 

à fl. 16/19, extinguindo o feito com resolução do mérito.Outrossim, 

DETERMINO que seja expedido ofício ao Presidente do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda ao pagamento das 

verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou Precatório, 

conforme for o caso, fazendo-se o adimplemento na ordem de 

apresentação da requisição e à conta do respectivo crédito, sendo 

desnecessária nova conclusão dos autos ao gabinete.Sem custas e 

despesas, ante a isenção da Fazenda Pública ut Lei 7.603/2001, e da 

parte embargada, nos termos do art. 98 do NCPC.Após o trânsito em 

julgado, traslade-se cópia desta sentença e do cálculo realizado pelo 

contador judicial aos autos principais.Preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado e após traslade-se cópia desta 

sentença e das peças processuais aos autos principais.Por fim, 

arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.P. R. 

I. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 06 de outubro de 2017.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 26145 Nr: 520-33.2007.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJP, EPA, ATOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, 

Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALEX TIMOTHEO OLIVEIRA DE 

SANTANA pela ocorrência da prescrição real da pretensão punitiva 

estatal, e ainda, dos réus ADAIR JOSÉ PEREIRA e ELIEL PEREIRA ALVES, 

pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. 

Procedam-se as comunicações pertinentes, constantes no art. 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade, e retificações 

necessárias.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo. P. R. I. C.Porto Esperidião/MT, 18 de outubro 

de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60735 Nr: 7044-79.2017.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilton Aguilera de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 .É o relatório.Fundamento e decido.Como relatado, trata-se de ação penal 

levada a efeito para apreciação do pedido formulado pelo Ministério 
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Público de condenação de EDNILTON AGUILERA DE CARVALHO (...) Em 

cumprimento ao art. 1.498, §2º, da CNGC, após o trânsito em julgado da 

sentença, as substâncias entorpecentes apreendidas à fl. 12, 

devidamente comprovadas pelos laudos periciais (fls. 14 e 258/259), 

deverão ser levadas ao órgão competente do Ministério da Saúde ou 

congênere estadual. Caberá à autoridade policial a responsabilidade pela 

legal e regular entrega, não dispensando, inclusive, a pesagem ou 

medição volumétrica no momento do recebimento, por parte do 

responsável do citado órgão.Isento o réu do pagamento de custas 

processuais.Intime-se o réu pessoalmente da sentença, nos moldes do 

art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal.Expeça-se o 

necessá r i o .Pub l i q u e - s e . R e g i s t r e - s e . I n t i m e - s e . C u m p r a - s e . P o r t o 

Esperidião/MT, 21 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 282-62.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Tiago de Lima Gomes, Diego Neris Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15818, KLEBER DE SOUZA SILVA - OAB:8002, 

Willian Catarino Soares - OAB:5664/MT

 Nos termos do artigo 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c artigo 203, 

§4° do Código de Processo Civil c.c com itens 2.17.4.7 da C.N.G.C, 

impulsiono os autos com a finalidade promover a intimação do(a) 

advogado(a), Dr.Willian Catarino Soares - OAB-MT 5664, para que 

providencie a devolução dos autos nº 59909, no prazo máximo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, assim como ADVERTI-LO na 

forma da Lei sobre as penalidades legais, nos termos do artigo 234 do 

CPC: 1.Perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo; 2.Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa; 3.Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62365 Nr: 12874-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danubil Novaes da Silva, TENENTE CORONEL 

DAVID DA SILVA MEZAVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Nos termos do art. 162, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação do réu acerca da expedição de carta precatória para inquirição 

da testemunha, Juliney Cleudes da Silva, Comarca de Cáceres – MT, 

(súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, do CPP e item nº 7.3.6 da 

CNGCGJ/TJMT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 906-14.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Souza, Fabio Vieira dos 

Santos, Juari da Silva Oliveira, Hercules da Silva Ortiz, Samoel Diego 

Lopes, Marim Neves da Silva, Isabela Aparecida Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Cristiano Paim Gasparetti - OAB:9.822, DAVI 

FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988, Geraldo Escobar Pinheiro - OAB:2201, José de 

Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059/O, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão 

preventiva por prisão domiciliar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de 

SAMOEL DIEGO LOPES, com fulcro nos art. 312, do Código de Processo 

Penal.Ciência desta decisão ao Ministério Público e à Autoridade 

Policial.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião - MT, 26 de fevereiro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61425 Nr: 1184-15.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Moreira Oliveira, Cleriton Braga de 

Oliveira, Evandro Junior Pires de Deus, Felipe Borges de Sá Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cunha Rodrigues 

Cruz - OAB:23268

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termo do § 3º do artigo 

403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60727 Nr: 800-52.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Santana, Reginaldo Damião da Silva 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Isso posto, com fundamento nos artigos 282, II e 319, todos do Código de 

Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do Reginaldo Damião 

da Silva Souza, substituindo a medida cautelar privativa de liberdade pelas 

seguintes medidas cautelares: a) comparecer a todos os atos 

processuais solicitados, salvo se previamente justificar a ausência; b) não 

se ausentar da Comarca em que reside por mais de 8 (oito) dias sem 

prévia autorização judicial; c) não mudar de endereço sem prévia 

comunicação ao Juízo; ed) não mudar de cidade sem prévia comunicação 

ao Juízo.Ressalto que a inobservância de qualquer uma das medidas 

acima impostas acarretará a imediata decretação da prisão preventiva do 

acusado.Determino, ainda, que o digno Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do ato explicite ao acusado cada uma das medidas acima 

impostas, advertindo-o que a inobservância de qualquer uma delas 

acarretará a imediata decretação da prisão preventiva do 

acusado.Buscando a celeridade processual, serve a presente como 

ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver preso.Ciência ao 

MP.Cumpra-se, com a máxima urgência. Porto Esperidião-MT, 28 de 

fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61377 Nr: 1144-33.2017.811.0098

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, cumprindo determinação de fls. 22 c.c com manifestação 

ministerial de fls. 25 redesigno para o dia 26/03/2018, às 14:00hs, a coleta 

do material hematológico para realização de exame de DNA, que 

realizar-se-á no Laboratório São Francisco na cidade de Porto 

Esperidião-MT.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62365 Nr: 12874-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danubil Novaes da Silva, TENENTE CORONEL 

DAVID DA SILVA MEZAVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Ante o exposto, DEFIRO o pleito de fls. 118/119, determinando ao 

Comandante do 2º Batalhão de Fronteira que mantenha o acusado Danubil 

Novaes da Silva segregado junto ao Comando do 2º BFRON, ou, caso 

impossível, que seja transferido à cadeia militar adequada.Caso o acusado 

tenha sido transferido para a Cadeia Pública de Cáceres/MT, determino 

sua recondução ao Comando do 2º BFRON.Comunique-se, com urgência, 

o Comandante do 2º Batalhão de Fronteira.Intime-seCumpra-se.Às 

providências.Porto Esperidião/MT, 28 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56461 Nr: 921-51.2015.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Duarte da Silva, Antonio Melchior 

Rodrigues Filho, Maycon Douglas da Silva Cherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos termo do § 3º 

do artigo 403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 55719 Nr: 433-96.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanessa de Souza Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Processo n° 433-96.2015.811.0098Código nº 55719.Cuida-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA MOVIDA por Davi Gabriel da 

Silva Nascimento devidamente representado por sua genitora a Srª. 

Wanessa De Souza Nascimento face de Anderson Ferreira da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos.À fl. 127 o Ministério Público Estadual 

pugnou pela remessa do feito a Comarca de São José dos Quatro 

Marcos/MT (...) DECLINO a competência para processamento e julgamento 

da presente demanda à Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos 

termos do art. 147, inciso II, da Lei 8.069/90 e art. 53, inciso I, “a” do 

Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais e nem 

condenação em honorários sucumbenciais, haja vista o deferimento da 

Justiça Gratuita. Ciência ao Ministério Público Estadual. P. R. I. 

Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 29 de Janeiro de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62521 Nr: 175-81.2018.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herreira - 

OAB:21.121-O, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c artigo 203, 

§4° do Código de Processo Civil c.c com itens 2.17.4.7 da C.N.G.C, 

impulsiono os autos com a finalidade promover a intimação do(a) 

advogado(a), Dr. Rafael Herrera de Oliveira – OAB/MT 18387, para que 

providencie a devolução dos autos nº 62521, no prazo máximo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, assim como ADVERTI-LO na 

forma da Lei sobre as penalidades legais, nos termos do artigo 234 do 

CPC: 1.Perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo; 2.Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa; 3.Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato ao Ministério Público.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18235 Nr: 33-78.2011.811.0080

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRED RAPIDO LTDA, REINALDO ACÁCIO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELZIO RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

02800884185, Rg: 5532931, Filiação: Euzebio Rodrigues Pinto da Silva e 

Joelita Rodrigues Pinto da Silva, data de nascimento: 19/02/1990, 

brasileiro(a), natural de Poxoreu-MT, casado (a), vendedor, Telefone 3529 

2041, atualmente em local incerto e não sabido CRED RAPIDO LTDA, CNPJ: 

03587270000139, atualmente em local incerto e não sabido REINALDO 

ACÁCIO ALVES, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, julgo PROCEDENTES o pedido principal e o 

pedido cautelar, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para DECLARAÇÃO A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO 

ENTRE AS PARTES, confirmando a antecipação de tutela, restituindo ao 

estado anterior (devolvendo-se o valor depositado pela parte autora na 

conta bancária da parte ré).Custas e honorários advocatícios, os últimos 

fixados em R$1.000,00, a cargo da parte ré, solidariamente.Após o 

trânsito em julgado, proceda-se ao levantamento dos valores em benefício 

da parte autora.Ciência à Defensoria Pública.P.R.I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roger Maurício Campos 

dos Santos, digitei.

Querência, 28 de dezembro de 2017

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31502 Nr: 289-50.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Anderle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:
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Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18976 Nr: 773-36.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelicia Costa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17936 Nr: 1125-28.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Alves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13389 Nr: 524-27.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Vieira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13710 Nr: 846-47.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15397 Nr: 27-42.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13753 Nr: 887-14.2007.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA ROSA DE OLIVEIRA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.
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 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41515 Nr: 1242-09.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANECI TERESA HUPPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52179 Nr: 3675-49.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON UILLAMS PEREIRA DA SILVA, 

Tiago Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 Vistos em correição.

 O Ministério Público ofereceu denúncia em face dos denunciados 

imputando-lhes a prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11343/2006.

 Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o artigo 55 do mesmo diploma 

legal, os denunciados foram notificados pessoalmente para apresentar 

defesa prévia por escrito.

Defesa inicial apresentada.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando as defesas apresentas pelos denunciados, observo que elas 

não são suficientes para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que 

emergem dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando aos acusados como incurso na prática do crime 

tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

 Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia 02 de março de 

2018, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Citem-se os réus, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53361 Nr: 4390-91.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Castro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386

 Vistos em correição.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 09 

de março de 2018, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52247 Nr: 3720-53.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZELENA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, Karla Guimarães dos Reis - OAB:48952 GO

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, 

mantendo a decisão que decretou sua custódia cautelar. De outro lado, 

DEFIRO o pedido de reconhecimento de pessoa pleiteado pela Defesa, nos 

termos da cota ministerial. Providencie a Secretaria o necessário para a 

realização do ato, observando-se os endereços fornecidos pela defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55527 Nr: 667-30.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CAETANO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu Patrono, para que 

providencie o recolhimento do valor da diligência da Sra. Oficial de Justiça, 

que deverão ser recolhidos mediante emissão de guia disponível no sítio 

eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de 

guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do mandado de busca 

e apreensão e citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53166 Nr: 4263-56.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen, VIDRAÇARIA E 

SERRALHERIA PRIMAVERA LTDA-ME, ZULENE ALVES DA COSTA, CARIN 

DA COSTA SCHUSTER, METALURGICA E CONSTRUTORA QUERENCIA 

LTDA – ME, CASSIO DA COSTA ALVES, MATEUS LUIZ DA COSTA 

SCHUSTER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PRESTES JASPER 

- OAB:19527/O, Bruno Henrique da Silva - OAB:46.301/GO

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito à 

publicação de expediente visando a intimação dos advogados das 

requeridas (pessoas jurídicas), para que regularizem a representação 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47115 Nr: 1178-62.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CARLOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos, uma vez que o mandado de busca e apreensão foi negativo, 

conforme ref. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50467 Nr: 2712-41.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETELVINA FERNANDES GOMES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Concedo o prazo de 30 dias em razão do alegado em ref45.

Aguardar decurso de prazo. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55545 Nr: 673-37.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRM, JGOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, para que informe nos 

autos a conta bancária da representante do requerente, para que seja 

expedido a Mandado de citação/intimação à parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53264 Nr: 4333-73.2017.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACN, GKRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, através de seu advogado, via 

DJE, para que compareçam à escrivania deste Juízo para que firmem o 

termo de compromisso de Guarda Compartilhada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50268 Nr: 2610-19.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LUDES MARTENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora sobre a juntada de REF 57.

Prazo de 10 dias.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52217 Nr: 3702-32.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divani Pires do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Santana de Abreu, Gilsimar 

Oliveira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 15 dias.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55827 Nr: 761-75.2018.811.0080

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZ, FTGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o interesse de menores, abra-se vista ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53398 Nr: 4407-30.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386

 Vistos em correição.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 
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designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 09 

de março de 2018, às 17h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51147 Nr: 3159-29.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE 

FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A

 Assim, verificando-se que não houve qualquer alteração fática em 

relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão 

que decretou sua prisão preventiva. Aguardem-se os autos em cartório à 

realização de audiência de continuação designada para o dia 20/03/2018, 

às 15h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).Ciência ao MPE. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51239 Nr: 3204-33.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Henrique Procopio dos Reis, LEVY DE 

OLIVEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386

 Além disso, observo que em muito se confunde com o próprio mérito da 

futura demanda, de modo que ainda persistem os indícios de autoria 

suficientes para a manutenção da custódia.Assim, verificando-se que não 

houve qualquer alteração fática em relação à prisão dos acusados, 

INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão que decretou sua prisão 

preventiva. Designo o dia 09 de março de 2018, às 18h (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso) para realização de audiência de continuação. 

Defiro o pedido constante do parecer ministerial. Oficie-se a autoridade 

policial, COM URGÊNCIA. Ciência ao MPE. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54742 Nr: 383-22.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente impugnação à Contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55288 Nr: 594-58.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54395 Nr: 257-69.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenir Alfredo Grellmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - OAB:19527/O, 

Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Não há custas pendentes.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55804 Nr: 757-38.2018.811.0080

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz da Silva Camargo, IRACEMA DE LIZ 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição, juntando-se no processo de 

código 52765 (execução de título extrajudicial).

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55303 Nr: 600-65.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO BRAZ PAIÃO, LUCINEIA DE MELO PIÃO, 

AILTON BRAZ PIÃO, ELISANGELA SILVA PAIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posição no sentido de que o requisito 

para a aplicação da constrição preferencial, por via eletrônica, do dinheiro 

depositado em conta corrente do devedor, nos termos dos artigos 655 e 

655-A do CPC, é a citação válida sem pagamento ou nomeação de bens à 

penhora.

Sendo assim, indefiro o pedido de penhora "on line", via BACENJUD, uma 

vez que a parte executada sequer foi citada.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 
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no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52490 Nr: 3860-87.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEVAN ALVES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12.406-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste nos autos, uma vez que transcorreu o 

prazo solicitado na petição de ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36757 Nr: 904-69.2015.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 8 de maio de 2018, 

às 15: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Intimem-se as partes e testemunhas pessoalmente.

 O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14657 Nr: 623-60.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido do INSS de folha 346, revogando a ordem de pagamento 

equivocada.

Expeça-se o alvará de levantamento de acordo com a manifestação do 

INSS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44827 Nr: 135-90.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRE WEILER - 

OAB:27841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de guarda, conforme requerido.

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46080 Nr: 695-32.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAISIO MARIANO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu advogado para que se 

manifeste acerca do laudo ref. 40.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 14486 Nr: 457-28.2008.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR JOSÉ DOMINGUES, MARCELO 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDGAR JOSÉ DOMINGUES, brasileiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido MARCELO SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 584,06 (Quinhentos e oitenta e quatro reais e 

seis centavos), no prazo de 10, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de @Penalidade.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roger Maurício Campos 

dos Santos, digitei.

Querência, 14 de dezembro de 2017

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31187 Nr: 1228-64.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Querência Ltda, Greyson 

Francisco Pick, Odete Debortoli Pink

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz- 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA, 

CNPJ: 07666909000122, Inscrição Estadual: 133112373, atualmente em 

local incerto e não sabido GREYSON FRANCISCO PICK, Cpf: 
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00626739128, Rg: 001386531, Filiação: Carlos Alberto Pink e Odete 

Debortoli Pink, data de nascimento: 11/05/1984, brasileiro(a), natural de 

São João-PR, solteiro (a), comerciante e atualmente em local incerto e não 

sabido ODETE DEBORTOLI PINK, Cpf: 96072920144, Rg: 2.144.183, 

Filiação: Adelarte Umiltro Debortoli e Ana Vilma Debortoli, data de 

nascimento: 19/06/1962, brasileiro(a), natural de São João-PR, casado (a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT em face de SUPERMERCADO 

QUERÊNCIA LTDA, GREYSON FRANCISCO PICKE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Infração: FALTA DE 

RECOLHIMENTO - ICMS GARANTIDO INTEGRAL., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20122765/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 10.470,65

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31190 Nr: 1231-19.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULOMAQ QUERÊNCIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, ROBERTO ANTUNES SIMÕES, STELA DE 

MORAES PEREIRA SOUZA, LEANDRO LAURINDO DA SILVA, PEDRO 

PAULLO SANTOS FERREIRA, BRENO SHESTER SANTOS FERREIRA, 

MARIA ANTONIAMIRANDA FERREIRA, ANTONIO PAULO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz- 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULOMAQ QUERÊNCIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 07423516000198, Inscrição Estadual: 

133157903, atualmente em local incerto e não sabido ROBERTO ANTUNES 

SIMÕES, Cpf: 53082664172, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido STELA DE MORAES PEREIRA SOUZA, Cpf: 50778455149, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido LEANDRO 

LAURINDO DA SILVA, Cpf: 62387774191, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido PEDRO PAULLO SANTOS FERREIRA, Cpf: 

72789506191, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

BRENO SHESTER SANTOS FERREIRA, Cpf: 30409400823, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA ANTONIAMIRANDA 

FERREIRA, Cpf: 00572975171, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido ANTONIO PAULO FERREIRA, Cpf: 24333450144, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT em face de PAULOMAQ QUERÊNCIA 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ROBERTO ANTUNES SIMÕESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Infração: 

Foi constatado que o contribuinte deixou de recolher o ICMS devido a título 

de diferencial de alíquotas., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20124000/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 80.794,09

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15927 Nr: 537-55.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA NACIONAL NO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUBISZESKI E KUBISZESKI LTDA - ME, 

Francisco kubiszeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA (Procuradora) - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KUBISZESKI E KUBISZESKI LTDA - ME, 

CNPJ: 01819066000170, Inscrição Estadual: 13174610-3 e atualmente em 

local incerto e não sabido FRANCISCO KUBISZESKI, Cpf: 21477132015, 

Rg: 1000898741/, Filiação: Aleixo Kubiszeski e de Helena da S. Kubiszeski, 

data de nascimento: 26/11/1953, brasileiro(a), natural de Fred. 

Westphalen-RS, casado (a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/06/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO em face 

de KUBISZESKI E KUBISZESKI LTDA - ME e FRANCISCO KUBISZESKI, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de MULTA MORA 20%, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12 2 08 

001361-63/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/02/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 24.149,98

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7917 Nr: 330-32.2004.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leille Campos Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEILLE CAMPOS LIMA - ME, CNPJ: 

04187322000142. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/05/2004.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT em face de LEILLE CAMPOS 

LIMA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

159-REPR.COMIL.,CEMAT,SANEMAT,TELEMAT,PREPOSTOS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 625/2003.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2002

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 396,42

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12745 Nr: 1242-58.2006.811.0080
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENIO GOUVEIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRENIO GOUVEIA DE SOUZA, Cpf: 

72944218115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/11/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT em face de BRENIO 

GOUVEIA DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Tributária., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6605/2003, 7312/2004, 8334/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 383,22

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40047 Nr: 463-54.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR RODRIGUES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos em correição.

 Considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas Comarcas de 

Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos correicionais em 

ambas as Comarcas e a colisão das pautas de audiências, cancelo a 

audiência de instrução anteriormente agendada.

 Aguardem-se os autos em cartório.

 Após o período correicional, tornem conclusos para designação de nova 

data para a audiência de instrução e julgamento.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15324 Nr: 1289-61.2008.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUSA FRANCISCA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16103 Nr: 719-41.2009.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. F. Soares - ME, PEDRO FRANCISCO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32747 Nr: 53-64.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINEIA PEREIRA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DULCINEIA PEREIRA DE ABREU, Cpf: 

82469091187, Rg: 0695536-3, Filiação: Frederico Pereira de Abreu e Dulce 

Pereira de Abreu, data de nascimento: 15/11/1973, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, solteiro (a), do lar, Telefone (66)9978-4808. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DA ACUSADA.

Resumo da Inicial: Em dia e local incerto, mas próximo ao dia 17 de 

dezembro de 2013, ás 11 horas, nesta cidade e comarca de Querência, 

DULCINEIA PEREIRA DE ABREU adulterou número do motor e chassi, bem 

como adulterou o emplacamento do veículo GM Vectra Placas NGX1683, 

conforme concluído pelo laudo de fls. 45, tudo com objetivo de "Clonar" 

outro veículo no Estado de Goias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Defiro o pedido ministerial de ref. 

49, nos termos do artigo 361 do CPP. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Transcorrido o prazo legal "in albis", abra-se nova vista ao 

Ministério Público para manifestação. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANGEL PAMELA 

RODRIGUES MENDES, digitei.

Querência, 29 de janeiro de 2018

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54215 Nr: 152-92.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO 

GRANDE DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Flores de Carvalho - 

OAB:OAB/RS81.039, Luciane Araújo do Nascimento - 

OAB:OAB/RS27.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao 

setor de expedição, visando a confecção de ofício à Comarca 

Deprecante, para que intime a parte autora a fim de providenciar o 

depósito do valor da diligência da Sra. Oficiala, no valor de R$ 45,00 
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(quarenta e cinco reais, três atos), que deverão ser recolhidos mediante 

emissão de guia disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do mandado de Citação, intimação e penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16144 Nr: 762-75.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40946 Nr: 933-85.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40344 Nr: 596-96.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Zavalhia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42892 Nr: 2000-85.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42518 Nr: 1794-71.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA SONIA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40580 Nr: 716-42.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43660 Nr: 2360-20.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CILAS PREHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 
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faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40948 Nr: 935-55.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete Moreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40963 Nr: 949-39.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIANE BITTENCOURT DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40653 Nr: 759-76.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia de Freitas Aguilera Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40968 Nr: 951-09.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Solange Borgo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48662 Nr: 1822-05.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA E CONSTRUTORA QUERENCIA LTDA – 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANEPELLE SERVIÇOS DE MUNK, Prefeitura 

Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47868 Nr: 1464-40.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40910 Nr: 913-94.2016.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávia Honório da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40991 Nr: 960-68.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANI APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40329 Nr: 583-97.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA REGINA FERREIRA DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40749 Nr: 812-57.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40378 Nr: 619-42.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:9308/MT, 

Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48919 Nr: 2065-46.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386

 Vistos em correição.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40508 Nr: 681-82.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Merli Carolina Gress Lorenz
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40972 Nr: 954-61.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIA SILENE ROSA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48443 Nr: 1742-41.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18926 Nr: 723-10.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDO RIPPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 Vistos em correição.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 30590 Nr: 592-98.2012.811.0080

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Inacio Frizzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B, Sara de Lourdes Soares Orione e Borges - 

OAB:4807-B

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes, através de seus Procuradores, Via DJE, para que 

apresentem os quesitos (prazo de 10 dias), ao Perito Eloy Antônio 

Bordignom Serafim, diante de sua aceitação à fl 459.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32443 Nr: 1219-68.2013.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Moura da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 
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impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13130 Nr: 220-28.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Moura da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VELLOSO 

CRUZ (procuradora federal) - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52379 Nr: 3792-40.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUALICE PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17773 Nr: 1433-98.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAS, VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o laudo do estudo social realizado, 

conforme r. Despacho do dia 17/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54039 Nr: 4926-05.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente impugnação à Contestação.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 51182 Nr: 3071-91.2017.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSR, RMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:MT/11.784, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido aduzido por Ludimila dos 

Santos Rodrigues e Rosevi Moreira Rodrigues,, decidindo o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e DECRETO o divórcio entre as partes.Notifique o nobre 

Defensor Público.Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se os 

mandados necessários para a averbação e, após, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.P.I.C.Ribeirão Cascalheira/MT, 4 de outubro 

de 2017.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41705 Nr: 777-03.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Elias da Silva, Marcos de Souza Santos, 

Luiz Paulo Borges Pereira, João Paulo Borges Pereira, Darli dos Santos 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, VÂNIA 

CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A OAB/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a defesa dos acusados para 

apresentarem seus memoriais finais no prazo, conforme decisão de 

05/02/2018, ref. 595.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12517 Nr: 625-04.2006.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio José Alves de Souza, Moisés Alves de 

Souza, NELSON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:OAB/MT 20220/O, VÂNIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - 

OAB:8477-A OAB/MT

 Vistos em correição.

Como já determinado na decisão de p. 1199, abra-se vista dos autos ao 

nobre Promotor de Justiça para que apresente suas razões recursais, no 

prazo de 08 (oito) dias. No mesmo prazo, deverá o representante do 

Parquet apresentar suas contrarrazões recursais, em face do recurso do 
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Acusado Nelson e também do Acusado Cláudio.

Em seguida, INTIMEM-SE os Defensores do Acusado Cláudio e Nelson 

para, no prazo de 08 (oito) dias, apresentarem as contrarrazões ao 

recurso interposto pelo Ministério Público.

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao juízo da Comarca de Londrina, solicitando 

informações sobre o andamento da carta precatória expedida para a 

intimação do Acusado Moisés.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13087 Nr: 1182-88.2006.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DE ANDRADE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifiquei que o Advogado do Acusado não foi 

intimado acerca da r. sentença, o que determino seja feito, por meio do 

DJE.

Decorrido o prazo sem a interposição de nenhum recurso, cumpram-se as 

demais determinações ali contidas.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48670 Nr: 1930-37.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Serra Nova Dourada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON YUKIO OGATHA, JOSUÉ BORGES 

FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ERIKSEN FERREIRA - 

OAB:19517/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias. Aguardar 

decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53904 Nr: 671-70.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para querendo, impugnar a constestação juntada em 21/02/2018, ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45318 Nr: 163-61.2017.811.0079

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Antônia da Silva, Sindicato Dos 

Trabalhadores do Ensino Médio Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50164 Nr: 2686-46.2017.811.0079

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORRENA SOUSA OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39250 Nr: 1454-67.2015.811.0079

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSAD, EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE DE OLIVEIRA - 

OAB:21304, JANAILZA TAVEIRA LEITE - OAB:17577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Abra-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39427 Nr: 1535-16.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARMJ, AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

SECRETARIA: CADASTRAR ADVOGADOS POLO PASSIVO E INTIMAR VIA 

DJE.

Chamo o feito à ordem porque o réu foi citado em REF 20 e se defendeu 

em REF 14. A propósito, a defesa pela via dos embargos deveria ter sido 

feita em ação própria, conforme o CPC.

Entretanto, recebo como impugnação, analisando os argumentos. O pedido 

de prisão se fundamenta em valores devidos a título de correção 

monetária e juros, de modo que o substancial já foi pago pelo alimentante.

Assim, faculto o pagamento do débito restante em três dias, sob pena de 

prisão.

Sem prejuízo, informe a parte autora se o réu continua efetuando os 

pagamentos regularmente, eis que nesta hipótese de atraso também é 

possível a decretação da prisão.

Aguardar decurso de prazo: 3 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30904 Nr: 867-50.2012.811.0079

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslei Moraes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA 

- OAB:12971/MT

 Vistos em correição.

Citentifique-se o Ministério Público e o Defensor do Acusado acerca da 

data designada para a realização do exame, devendo a secretaria tomar 

todas as providências necessárias para a efetivação do exame.
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Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41128 Nr: 553-65.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, Galeno Chaves da Costa - OAB:11902-B

 Vistos em correição.

 Ante o trânsito em julgado do acórdão e o redimensionamento da pena 

pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, providencie o 

Gestor Judiciário a formação do executivo definitivo de pena.

 Considerando-se o regime inicial de pena (fechado), estando o apenado 

preso no presídio da Comarca de Água Boa/MT, remetam-se os autos 

àquela localidade a fim de que Manoel Pereira da Cruz dê continuidade ao 

cumprimento de sua reprimenda.

 Após, arquivem-se estes autos com as baixas necessárias.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, haja vista que o réu se encontra PRESO.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49499 Nr: 2319-22.2017.811.0079

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a citação/intimação nos autos, levando-se em conta a 

ausência da parte requerida na audiência de conciliação.

Providencie-se o necessário (observar a CNGC em relação à cobrança de 

cartas precatórias), eventualmente designando-se nova data para a 

realização do ato, de acordo com a pauta do setor de conciliação.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42600 Nr: 1165-03.2016.811.0079

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Xavantina - MT - OAB:, Douglas Rodrigues Martins - OAB:19909/O, 

EDUARDO SILVEIRA LADEIA - OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 Vistos em correição.

Designe-se audiência de conciliação, conforme a pauta do setor de 

Conciliação.

Defiro o pedido de apensamento formulado em REF 52.

Providencie-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49023 Nr: 2087-10.2017.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ALVES DA SILVA, DOMINGAS MOURA DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO TAVARES DA SILVA, 

VERALICE LORENZETTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

SECRETARIA: CADASTRAR ADVOGADOS DO POLO PASSIVO. Após, 

intimar via DJE.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50689 Nr: 2882-16.2017.811.0079

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50690 Nr: 2883-98.2017.811.0079

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLENE DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36103 Nr: 2658-83.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILCAR TOBIAS, Cacilda Rondelli Tobias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIN RAMPELOTTO JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA HELENA 

MANZANARES SOUTO - OAB:199322/SP, MARCELLINO SOUTO - 

OAB:58066/SP, RICARDO VIDAL - OAB:2679/O, SALATIEL CANDIDO 

LOPES - OAB:132010/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682/B

 Vistos em correição.

REF 85: Chamo o feito à ordem.

 Pretendem os autores a liberação da quantia aproximada de R$ 2 milhões 

de reais bloqueada em razão da penhora online efetivada nos autos de 

execução de título extrajudicial (código 36103).

Entretanto, analisando os autos de Embargos à Execução apensados 

(código 36756), não há qualquer decisão a respeito dos efeitos atribuídos 

à ação, acaso suspensivos ou não, de modo que percebo a omissão do 

juízo neste ponto bastante relevante.

Assim, a questão merece pronunciamento do juízo, antes de qualquer 

liberação dos valores.

Além disso, a quantia em questão é considerável e sua liberação merece 

cautela, especialmente porque os valores já estão bloqueados e não há 

qualquer risco concreto à parte exequente, a não ser a mera alegação de 

morosidade processual.

Portanto, sopesando as situações, entendo prudente que o presente feito 

(execução de título extrajudicial) aguarde o saneamento daquele feito 

(embargos à execução) para regular prosseguimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36389 Nr: 144-26.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - 

OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente em razão da 

concordância expressa do INSS.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS.

Antes da remessa para regular processamento, dê-se ciência ao INSS 

dos espelhos elaborados, sem prejuízo da remessa ao TRF1.

Após, proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43252 Nr: 1435-27.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.Providencie-se a REALIZAÇÃO de Laudo 

Socioeconômico na residência da parte requerente, OFICIANDO-SE a 

psicóloga e a assistente social credenciadas nesta comarca, para que o 

efetue, para fins de apuração da situação socioeconômica na qual o 

requerente está inserido. Fixo o prazo de 10 dias, sob pena de 

responsabilidade.Considerando-se a prioridade do feito, bem como a 

lentidão para a realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação 

anteriormente realizada. 1) NOMEIO a Dra. DAYANE OLEGÁRIO DE 

MENEZES, médica atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da 

petição inicial e contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47970 Nr: 1594-33.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO PATROCÍNIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50570 Nr: 2818-06.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente. Nomeio a 

DEFENSORIA PÚBLICA para o exercício do encargo da curadoria especial. 

Remetam-se os autos.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53234 Nr: 290-62.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FERNANDO BRITO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENISA CELESTINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, Marcio Castilho de Moraes - OAB:OAB-MS 7247, 

Rafael Ferreira da Silva - OAB:GO 43.919

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos ao patrono da parte 

embargante para se manifestar sobre a contestação juntada em 

23/02/2018, ref. 08.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45541 Nr: 311-72.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZMDOF, IOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDBJDA-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Webert Clink de Campos 

Arruda - OAB:MT19263

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49633 Nr: 2398-98.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACI MARTINS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49632 Nr: 2397-16.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO PINTO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.Providencie-se a REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

PSICOSSOCIAL na residência da parte requerente, OFICIANDO-SE a 

psicóloga e a assistente social credenciadas nesta comarca, para que o 

efetue, para fins de apuração da situação socioeconômica na qual o 

requerente está inserido. Fixo o prazo de 10 dias, sob pena de 

responsabilidade.Considerando-se a prioridade do feito, bem como a 

lentidão para a realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação 

anteriormente realizada. 1) NOMEIO a Dra. DAYANE OLEGÁRIO DE 

MENEZES, médica atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da 

petição inicial e contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49694 Nr: 2433-58.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Juraci Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.Providencie-se a REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

PSICOSSOCIAL na residência da parte requerente, OFICIANDO-SE a 

psicóloga e a assistente social credenciadas nesta comarca, para que o 

efetue, para fins de apuração da situação socioeconômica na qual o 

requerente está inserido. Fixo o prazo de 10 dias, sob pena de 

responsabilidade.Considerando-se a prioridade do feito, bem como a 

lentidão para a realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação 

anteriormente realizada. 1) NOMEIO a Dra. DAYANE OLEGÁRIO DE 

MENEZES, médica atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 
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solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da 

petição inicial e contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51989 Nr: 3473-75.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCELINA AUGUSTA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50432 Nr: 2764-40.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Feitosa Ferreira, Eloi Neto Vieira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 

6883-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a defesa dos acusados para se 

manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 

16/02/2018, ref. 151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49488 Nr: 2311-45.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Jesus Nunes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES 

- OAB:20065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45661 Nr: 375-82.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Guilherme Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA RAMOS CAIADO DE 

ANDRADE - OAB:42192, Gustavo Antõnio Heráclio do Rêgo Cabrla 

Filho - OAB:, Gustavo Antônio Heráclito do Rêgo Cabral Filho - 

OAB:28284 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se o INSS (com envio dos autos) para manifestação final, no prazo 

de 15 dias.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48255 Nr: 1762-35.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49017 Nr: 2081-03.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11969 Nr: 85-53.2006.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDF, WRDS, RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte Dr. DEUSIANO 

FERREIRA DOS SANTOS OAB/MT 6883-A para devolver os autos na 

Secretaria no prazo de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 431 CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44799 Nr: 2157-61.2016.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Euquero Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 CERTIDÃO

(44799)

CERTIFICO, eu SEBASTIÃO MARTINS JÚNIOR, Oficial de Justiça “in fine” 

assinado, que não localizei o devedor Sr. Divino Euquero Ferreira, solicitei 

informações no setor de tributos de Bom Jesus do Araguaia – MT, com o 

comerciante Cristiano, nenhum informou conhecer o devedor, assim 

devolvo o mandado ao cartório e aguardo novas determinações. O 

referido é verdade e dou fé.

Não havendo prévio deposito de diligencia, requer seja efetuado o 

deposito no importe de R$ 793,00 (setecentos e noventa e três reais) 

referente a uma diligencia para Bom Jesus do Araguaia – MT.

Ribeirão Cascalheira, 27 de fevereiro de 2018.

 SEBASTIAO MARTINS JÚNIOR

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53333 Nr: 305-31.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Porrt Ferreira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, Cassia Carolina Vollet Cunha - OAB:MT 9.233-B, 

Marcelo Tadeu Fraga - OAB:MT 7.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 CERTIDÃO

(53333)

CERTIFICO, eu SEBASTIÃO MARTINS JÚNIOR, Oficial de Justiça “in fine” 

assinado, que em diligencia na data de 22/02/18 não localizei o executado 

Sr. Tonyporrt Ferreira de Araújo, solicitei informações no setor de tributos 

de Bom Jesus do Araguaia – MT, em obtive a informação de que o 

executado se mudou para Alto Boa Vista - MT, assim devolvo o mandado 

ao cartório e aguardo novas determinações. O referido é verdade e dou 

fé.

Não havendo prévio deposito de diligencia, requer seja efetuado o 

deposito no importe de R$ 793,00 (setecentos e noventa e três reais) 

referente a uma diligencia para Bom Jesus do Araguaia – MT.

Ribeirão Cascalheira, 27 de fevereiro de 2018.

 SEBASTIAO MARTINS JÚNIOR

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53684 Nr: 584-17.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRLS, ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Magalhães Maubrigades - 

OAB:GO 47.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 CERTIDÃO

(53684)

CERTIFICO, eu SEBASTIÃO MARTINS JÚNIOR, Oficial de Justiça “in fine” 

assinado, que não foi possível citar o Sr. Alessandro Jose da Silva pelo 

fato de ser precário o endereço fornecido, ainda assim indaguei o Sr. 

Miqueroni (vereador) que informou não conhecer o executado, portanto 

devolvo o mandado ao cartório e aguardo novas determinações. O 

referido é verdade e dou fé.

Ribeirão Cascalheira, 27 de fevereiro de 2018.

 SEBASTIAO MARTINS JÚNIOR

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44732 Nr: 2125-56.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 CERTIDÃO

(44732)

CERTIFICO, eu SEBASTIÃO MARTINS JÚNIOR, Oficial de Justiça “in fine” 

assinado, que em diligencia nas datas de 06/02 as 11h21, 08/02 as 17h52, 

09/02 as 10h13, 21/02 as 16h41, 22/02 as 15h13 e 27/02 as 17h47 

diligenciei pela Avenida Padre João Bosco e não localizei o veiculo a ser 

apreendido, na data de 27/02 as 15h15 em contato telefônico com o Sr. 

Rodrigo do Banco Scania, fui informado que foi realizado acordo entre as 

partes, assim devolvo o mandado ao cartório e aguardo novas 

determinações. O referido é verdade e dou fé.

Não havendo prévio deposito de diligencia, requer seja efetuado o 

deposito no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente a 

seis diligencias zona urbana de Ribeirão Cascalheira – MT.

Ribeirão Cascalheira, 27 de fevereiro de 2018.

 SEBASTIAO MARTINS JÚNIOR

 Oficial de Justiça

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34705 Nr: 1446-27.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Carlos Limonta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Ferreira da Silva, Salviano de Souza 

Montelo Neto, Juarez Souza Montelo Cavalcante, Caçula - Conhecida por

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olivier Pereira de Abreu - 

OAB:GO 12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte Dr. DEUSIANO 

FERREIRA DOS SANTOS OAB/MT 6883-A para devolver os autos na 

Secretaria no prazo de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 431 CNGC/MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43922 Nr: 1725-42.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio da Silva Rego, Felippy Batista Costa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883/A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a defesa dos acusado para 

apresentarem suas alegações finais no prazo de 05(cinco) dias, conforme 

decisão de ref. 213.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52070 Nr: 3510-05.2017.811.0079

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO ANTONIO PENASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo da Silva Carmozini, Epaminondas de 

Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RENATO SOTO 

ARANTES - OAB:35158, Vinicius de Melo Ribeiro - OAB:GO 14.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Observa-se que não houve o cumprimento da decisão inicial, com a 

expedição dos mandados de citação e intimação dos Requeridos.

Desta forma, redesigno a audiência ora agendada para o dia 23 de março 

de 2018 às 16:00 horas (MT).

Intime-se o Requerente, por meio de seu Procurador, pelo DJE.

Expeça-se o necessário para a intimação dos Requeridos, nos termos da 

decisão inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52070 Nr: 3510-05.2017.811.0079

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO ANTONIO PENASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo da Silva Carmozini, Epaminondas de 

Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RENATO SOTO 

ARANTES - OAB:35158, Vinicius de Melo Ribeiro - OAB:GO 14.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAÇÃO do patrono da parte 

requerente para efetuar o pagamento das custas e despesas da Carta 

Precatória a ser enviada ao Juízo de Redenção - PA, visando a Citação e 

Intimação dos requeridos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36234 Nr: 56-85.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Messias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o defensor do acusado, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente alegações finais, ref. 121.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 1396-35.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Vieira Brito, DIEGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT0003652A, Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas Comarcas de 

Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos correicionais em 

ambas as Comarcas e a colisão das pautas de audiências, a audiência de 

instrução não pode ser realizada na data aprazada, e pelo mesmo motivo, 

deixo, por ora, de designar nova data.

Aguardem-se os autos em cartório à adequação da pauta de audiências.

Em momento oportuno, tornem conclusos para designação de nova data 

da audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16698 Nr: 1409-10.2008.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON CARLOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0

 Vistos em correição.

Considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas Comarcas de 

Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos correicionais em 

ambas as Comarcas e a colisão das pautas de audiências, deixo, por ora, 

de designar audiência de instrução.

Aguardem-se os autos em cartório à adequação da pauta de audiências.

Em momento oportuno, tornem conclusos para designação de data para a 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11885 Nr: 2-37.2006.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CLINIO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0, TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3.573-B/MT

 Vistos em correição.

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para que seja 

apreciado o recurso interposto.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17492 Nr: 452-72.2009.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSS, MHDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas Comarcas de 

Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos correicionais em 

ambas as Comarcas e a colisão das pautas de audiências, deixo, por ora, 

de designar audiência de instrução.

Aguardem-se os autos em cartório à adequação da pauta de audiências.

Em momento oportuno, tornem conclusos para designação de data para a 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53016 Nr: 186-70.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBMJ, LDSR, VN, DSA, FdFF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/0 MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 Certifico para os devidos fins, em consulta ao site do TJMT, constatei que 

a Carta Precatória de Citação dos denunciados foi distribuída sob n.º 

516-47.2018.811.0079 - Cód. 1028106 para a 3ª Vara da Comarca de 

Água Boa - MT e que os denunciados foram citados, conforme extrato de 

andamentos adiante juntado.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44114 Nr: 1816-35.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cecília da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos ao PATRONO DA 

PARTE REQUERENTE a se manifestar sobre a juntada do mandado de 

intimação de Cumprimento de Liminar e Citação, juntado em 28/02/2018 ref. 

20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53333 Nr: 305-31.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Porrt Ferreira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, Cassia Carolina Vollet Cunha - OAB:MT 9.233-B, 

Marcelo Tadeu Fraga - OAB:MT 7.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos ao PATRONO DA 

PARTE REQUERENTE a se manifestar sobre a juntada do mandado de 

intimação de Citação, juntado em 28/02/2018 ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44799 Nr: 2157-61.2016.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Euquero Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR O PATRONO DA PARTE 

REQUERENTE para se manifestar sobre a juntada do mandado de 

intimação de Cumprimento de liminar e Citação, juntado em 28/02/2018 ref. 

28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44732 Nr: 2125-56.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, conforme 

informando pelo Sr. Oficial de Justiça no mandado juntado em 28/02/2018, 

ref. 17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39427 Nr: 1535-16.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARMJ, AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerida da 

decisão judicial, abaixo transcrita. Vistos em correição.

SECRETARIA: CADASTRAR ADVOGADOS POLO PASSIVO E INTIMAR VIA 

DJE.

Chamo o feito à ordem porque o réu foi citado em REF 20 e se defendeu 

em REF 14. A propósito, a defesa pela via dos embargos deveria ter sido 

feita em ação própria, conforme o CPC.

Entretanto, recebo como impugnação, analisando os argumentos. O pedido 

de prisão se fundamenta em valores devidos a título de correção 

monetária e juros, de modo que o substancial já foi pago pelo alimentante.

Assim, faculto o pagamento do débito restante em três dias, sob pena de 

prisão.

Sem prejuízo, informe a parte autora se o réu continua efetuando os 

pagamentos regularmente, eis que nesta hipótese de atraso também é 

possível a decretação da prisão.

Aguardar decurso de prazo: 3 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54278 Nr: 798-08.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Machado Araujo, Diego Araújo Figueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54072 Nr: 715-89.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques Francisqueti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54069 Nr: 714-07.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques Francisqueti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54116 Nr: 725-36.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques Francisqueti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30842 Nr: 771-35.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON MORAIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Amancio de Carvalho 

- OAB:6019-a - MT

 Vistos em correição.

Trata-se de processo executivo de pena do reeducando WEMERSON 

MORAIS DE SOUZA, já qualificado, condenado a pena de 02 anos de 

reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 30 (trinta) 

dias-multa pela prática do crime capitulado no artigo 155, §4º, inciso I e IV, 

do CP.

 Analisados os autos, verifico que mesmo após ser devidamente intimado 

o reeducando nunca deu início ao cumprimento da reprimenda.

Cumpre enaltecer que o artigo 109, inciso V, do Código Penal é expresso 

em mencionar que a pena prescreve em 04 (quatro) anos, se seu máximo 

é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, como no caso em 

tela.

 Deste modo, considerando-se o total da pena imposta e a data do trânsito 

em julgado, constato haver consumado-se a prescrição da pretensão 

executória estatal.

Ante o exposto, declaro a prescrição da pretensão executória do Estado, 

com fundamento nos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V e parágrafo 

único, além do 114, inciso II, todos do Código Penal, extinguindo o feito.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54297 Nr: 809-37.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Araújo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54231 Nr: 781-69.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Carvalho de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54298 Nr: 810-22.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Araújo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.
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Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54232 Nr: 782-54.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

 O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44061 Nr: 1785-15.2016.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIGUEL PRUDENTE ROTUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:OAB-MT 21387 B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:OAB-MT 8521, Dariel Elias de Souza - OAB:OAB-MT 11945 B, 

Jose Pedro da Broi - OAB:31237/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

Autos n. 1785-15.2016.811.0079

Código n. 44061

Oficial de Justiça: Sebastião Martins Júnior

 CERTIDÃO

Certifico que, foi depositado diligencia inicial no valor de R$ 505,00 

(quinhentos e cinco reais), entretanto é necessário a complementação de 

diligencia para o fiel cumprimento do mandado.

Analisando o referido mandado, nota-se que há dois atos, de PENHORA E 

AVALIAÇÃO a serem cumpridos na fazenda Campina do Norte com áreas 

equivalentes a mais de 367 campos de futebol, com perímetro superior a 

dez quilômetros. Ademais, trata-se de um ato complexo, necessitando, 

assim, do auxilio de mais um meirinho, sendo que os mesmos devem 

constatar a existência física da área, afilar e constatar as divisas, 

relacionar benfeitorias e efetuar pesquisa de valores por hectare com 

profissionais da área na região. Posto isso e, conforme Portaria dos 

Oficiais de Justiça 31/16, requeiro a intimação do autor para efetuar o 

pagamento de 7 diligências (selecionar localidade Vila Campinas R$ 505,00 

(quinhentos e cinco reais) totalizando a importância de R$ 3.535,00 (três 

mil quinhentos e trinta e cinco reais. Ressalto que o pagamento da 

diligência deve ser efetuado através da emissão de guia a ser emitida no 

site do TJMT, tudo conforme determina o Provimento 07/17-CGJ.

Dou fé.

Ribeirão Cascalheira - MT, 09 de fevereiro de 2018.

Sebastião Martins Júnior

Oficial de Justiça e Avaliador

Matrícula n. 25739

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20692 Nr: 319-59.2011.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON PINHEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Ainda que tenha sido publicado o edital de citação do Acusado, é 

importante salientar que, pelo teor da certidão de p. 85, a ausência do 

Acusado seria apenas temporária.

Desta forma, determino a expedição de nova carta precatória à Comarca 

de Rondonópolis/MT, com o intuito de citar o Acusado, nos termos da 

decisão inicial. Consigne-se, na carta, além do endereço do Acusado, o 

número dos telefones informados na petição de p. 79.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32656 Nr: 1110-57.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT0003652A

 Vistos em correição.

Ante a não manifestação de seu advogado, INTIME-SE o Acusado, 

pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo 

advogado, ou faça o já constituído se manifestar, sob pena de ser-lhe 

nomeado defensor público para a sua defesa.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30615 Nr: 516-77.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Alves Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho de p. 189, abrindo-se vista dos autos ao Ministério 

Público.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35212 Nr: 1884-53.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas Comarcas de 

Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos correicionais em 

ambas as Comarcas e a colisão das pautas de audiências, deixo, por ora, 

de designar audiência de instrução.

Aguardem-se os autos em cartório a adequação da pauta de audiências.

Em momento oportuno, tornem conclusos para designação de data para a 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 10090 Nr: 718-77.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Visto e bem examinado.

Trato de EXECUTIVO DE PENA do recuperando ANTONIO ALVES DA 

SILVA, condenado a pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) 

dias de reclusão.

Compulsando os autos verifico que o recuperando foi preso no dia 31 de 

dezembro de 2007, obtendo progressão de regime no dia 16 de julho de 

2011, oportunidade em que foram fixadas as condições de regime da 

pena, sendo comparecer mensalmente em juízo, entre outras.

Verifico ainda controle de comparecimento mensal do recuperando, bem 

como informação de que o recuperando laborou enquanto esteve 

cumprindo pena no regime fechado.

No dia 11 de dezembro de 2014, o recuperando foi beneficiado com a 

progressão de regime, oportunidade em que iniciou o cumprimento de pena 

no regime aberto.

Outrossim verifico que foi elaborado cálculo de pena do recuperando, 

contudo não verifiquei o computo dos dias trabalhados pelo recuperando, 

bem como não foi considerado o tempo de pena em que compareceu em 

juízo, conforme relatórios juntados nos autos.

Dessa forma DETERMINO que proceda novo cálculo de pena do 

recuperando considerando seu labor, bem como o período em que 

compareceu no fórum local.

Após remeta às partes para manifestação.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 39651 Nr: 644-42.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalmi Moreira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 644-42.2016.811.0052 – Código: 39651

Vistos.

Considerando a necessidade de readaptação de pauta, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de junho de 2017, a 

realizar-se às 14h30min, devendo as partes serem intimadas nos termos 

da decisão exarada à ref. 18.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 42301 Nr: 73-37.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Maria Rodrigues de Oliveira, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar 

da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao 

quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido 

benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de 

execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, 

CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40264 Nr: 928-50.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

15/03/2017 às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40264 Nr: 928-50.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 45573 Nr: 1705-98.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1705-98.2017.811.0052 (Código: 45573)

Vistos.

Ante o teor da certidão de ref.30, REVOGO a nomeação outrora realizada, 

de modo que NOMEIO como defensor dativo o advogado AMÓS MEDEIROS 

DOS SANTOS OAB/MT 21.378, arbitrando-lhe honorários advocatícios por 

analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil, no importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e 

setecentos e sessenta reais e dez centavos) para atuar até o final do 

feito, no qual deverá ser ABERTO VISTA para manifestação, inclusive com 

a devolução de prazo.

Após, ao MPE para parecer.

Após, CONCLUSOS para deliberações.

 INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 44705 Nr: 1212-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do certificado às fls. 19, verifico que o expediente do núcleo 

da Defensoria Pública desta comarca encontra-se suspenso de acordo 

com a Portaria n.779/2017, razão porque NOMEIO como defensor dativo o 

advogado ANDRÉ C. PAIVA OAB/MT 22398/0, arbitrando-lhe honorários 

advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil, no importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 

(hum mil e setecentos e sessenta reais e dez centavos) para atuar até o 

final do feito em prol dos interesses da requerida, no qual deverá ser 

ABERTO VISTA para manifestação, nos termos da r. decisão de ref.4, 

inclusive com a devolução de prazo.

Após, ao MPE para parecer.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 40264 Nr: 928-50.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 928-50.2016.811.0052 (Código: 40264)Vistos.Considerando 

que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a composição 

amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a 

sanear o processo e ordenar a produção da prova.Não havendo 

preliminares e/ou prejudiciais, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. Consoante o disposto no artigo 

357 do Código de Processo Civil, FIXO, como pontos controvertidos: a) 

qualidade de trabalhador rural, b) regime de economia familiar e c) trabalho 

no campo pelo tempo correspondente ao período de carência.Dessa feita, 

considerando que o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para a resolução do mérito almejado, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o benefício previdenciário, eis 

que necessária a produção de prova testemunhal. Assim, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11/12/2017, às 

13h.Registre-se quanto à necessidade de apresentação do rol de 

testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do CPC.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43247 Nr: 451-90.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Jacinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos: 451-90.2017.811.0052 – Código: 43247

DECISÃO

Vistos em correição.

Diante do ofício juntado à ref. 62, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. 

AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21.378, para que atue como 

advogado nesta execução, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento constante na 

tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

REITERE-SE o ofício de ref. 61. Em caso de resposta positiva, oficie-se ao 

diretor da Cadeia Pública de Rio Branco, a fim de que providencie a 

transferência do reeducando.

 Cadastre-se o defensor dativo no Sistema Apolo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41618 Nr: 1738-25.2016.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simeão Salmeron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Salmeron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos: 1738-25.2016.811.0052 – Código: 41618

DECISÃO

Vistos em correição.

Tendo em vista que o requerente era assistido pela Defensoria Pública, 

que encontra-se com os trabalhos suspensos nesta Comarca, INTIME-O 

para informar se possui condições financeiras de constituir advogado, 

devendo o senhor Oficial de Justiça certificar a resposta.

Caso não possua meios para contratação, desde já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. CÉZAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 

21373, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Determino ainda:

1- Reitere-se o ofício expedido à ref. 60.

2- Intime-se o requerente, bem como o MP, para que se manifestem quanto 

à informação juntada à ref. 64, no sentido de que o interditando não tem 

condições de ser inquirido.

3- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45968 Nr: 1882-62.2017.811.0052
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 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo n.º 1882-62.2017.811.0052 – Código: 45968

Vistos em correição etc.,

RECEBO a representação formulada pelo Ministério Público em face do 

adolescente W. G. da S. F. devidamente qualificado, notadamente pelo que 

dispõe o artigo 184 e seguintes da Lei 8.069/90.

Processe a presente ação em segredo de Justiça bem como com 

prioridade de tramitação, na forma do art. 189, inciso I, e art. 1.048 II, 

ambos do NCPC.

DESIGNO audiência de apresentação para o dia 05 DE MARÇO DE 2018, 

às 17H00MIN.

CIENTIFIQUE-SE o adolescente e seus pais ou responsável da presente 

representação, notificando-os para comparecerem à audiência de 

apresentação, solenidade na qual deverão ser acompanhados por 

advogado.

 Declarada a falta de condições financeiras para contratação do patrono e 

sendo certo que atualmente não há Defensor Público respondendo na 

Comarca, NOMEIO, desde já, o(a) Dr (a). ANDRÉ C. PAIVA, OAB/MT n. 

22398/0, para que atue como advogado nessa ação considerando que é 

dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários serão fixados ao final do presente, em 

sentença, de acordo com o zelo despendido e complexidade que a causa 

requer.

 CIÊNCIA ao MPE.

ATENDAM-SE “in totum” os requerimentos da cota ministerial, eis que OS 

DEFIRO, em especial ao item 4 da referida.

 Ademais, OFICIE-SE a equipe multidisciplinar deste juízo para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, proceda com a realização do estudo psicossocial.

CUMPRA, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50282 Nr: 399-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Kuster de Freitas, Ronigleison de 

Morais Magalhães, Adriano Carlos Machado, Tais Critina da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:21378/O, 

Andre da Conceição Paiva - OAB:OAB/MT 22.398/O, César Luiz 

Branicio da Silva - OAB:OAB/MT 21.373/O

 Processo nº 399-60.2018.811.0052 – Código 50282

Vistos em correição.

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de RAQUEL KUSTER DE FREITAS, 

RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHÃES, TAIS CRISTINA DA ROCHA 

SILVA e ADRIANO CARLOS MACHADO por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.

Proceda-se com a CITAÇÃO dos acusados, para responderem à 

denúncia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, 

qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário.

Os acusados deverão ser advertidos que, transcorrido o prazo acima, 

será decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que 

não será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimação.

Tendo em vista que em oportunidade de audiência de custódia já foi 

nomeado defensor dativo para os acusados RAQUEL e RONIGLEISON, no 

ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, ALÉM DO ATO DE 

OFÍCIO, se os increpados TAIS CRISTINA e ADRIANO possuem condições 

financeiras de se defenderem no processo.

 Em caso negativo, NOMEIO desde já, RESPECTIVAMENTE, o Dr. ANDRÉ C. 

PAIVA – OAB/MT 22398/0 e o Dr. CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA – 

OAB/MT 21373, desta Comarca para, em caso de aceitação do múnus, 

atuar em favor dos réus hipossuficientes, devendo a Secretaria remeter 

os autos para a resposta à acusação na forma do art. 396-A do CPP.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46288 Nr: 2034-13.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enoque Soares Doria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS - OAB:2774

 JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição 

inicial, razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS) a pagar ao ENOQUE SOARES DORIA, o benefício de 

amparo social no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data 

do requerimento administrativo, com incidência de juros de mora (art. 48, §

§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91) a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida (Súmula n. 41 da TNU). No ponto, “a partir da vigência da Lei 

11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação 

da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”. Por 

essa mesma razão, diante do princípio da causalidade, CONDENO a 

autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% 

sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do § 

2º do art. 85 do CPC/15. ISENTO a parte demandada do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC/15, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante 

para, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, pugnar o que entender de 

direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo 

legal.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39176 Nr: 446-05.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo da Silva Norato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Autos: 446-05.2016.811.0052 – Código: 39176

DECISÃO
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Vistos em correição.

Processo em ordem.

ACOLHO o requerido pelo advogado Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, 

OAB/MT 21.378, à ref. 179, de forma que HOMOLOGO sua renúncia à 

nomeação (ref. 172).

Isso posto, NOMEIO como novo Defensor Dativo o Dr. MARCELO 

BARROSO VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

INTIME-SE o douto causídico com urgência para, em caso de aceitação do 

múnus, interpor Recurso de Apelação (ref. 163), bem como requerer o 

que for de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39367 Nr: 527-51.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFb

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 Autos: 527-51.2016.811.0052 – Código: 39367

DESPACHO

Vistos em correição.

Reitere-se a intimação do advogado nomeado, DR. EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS, OAB/MT 15715-A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

razões finais.

Transcorrido o prazo in albis, proceda-se sua intimação pessoalmente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39533 Nr: 585-54.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFdM, GFMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, Marilia Augusto de Oliveira Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 585-54.2016.811.0052 – Código: 39533

DESPACHO

Vistos em correição.

Reitere-se a intimação para que o advogado nomeado se manifeste, nos 

termos da decisão de ref. 44, sob pena revogação da nomeação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42081 Nr: 2072-59.2016.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronnie de Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Bumlai Alves Pinto - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2072-59.2016.811.0052 – Código: 42081

DESPACHO

Vistos em correição.

A fim de dar integral cumprimento à decisão de ref. 33, intime-se 

pessoalmente o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 

o feito.

Transcorrido in albis o prazo acima, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40145 Nr: 864-40.2016.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URUGUAIANA CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 864-40.2016.811.0052 – Código: 40145

DECISÃO

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido da autora às fls. 68, suspendendo o feito pelo prazo de 

30 (trinta) dias, a fim de realizar buscas no sentido de localizar o veículo.

Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE o requerente 

para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente o requerente 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Após, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40185 Nr: 888-68.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marcia Magda Domiciano, EADR, ECDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Oliveira Robatini, Elizia Magda 

Domiciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 888-68.2016.811.0052 – Código: 40185

DESPACHO

Vistos em correição.

Reitere-se a intimação para que o advogado nomeado se manifeste, nos 

termos da decisão de ref. 63, sob pena revogação da nomeação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45644 Nr: 1730-14.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Eliziário Oliveira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uillerson Ferreira da Silva - 

OAB:20972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1730-14.2017.811.0052 – Código: 45644

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto à certidão de ref. 21.

Transcorrido o prazo in albis, vista ao MP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48173 Nr: 3013-72.2017.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 Processo nº. 3013-72.2017.811.0052 – Código nº 48173

Vistos em correição.

Apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 27), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo “codex”.

Assim, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 26 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 13H00MIN, ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas/partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta Precatória.

OFICIE-SE o diretor da Cadeia Pública Local, dando ciência da audiência 

designada para que conduza o réu à aludida solenidade.

Ademais, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva acostado à 

ref. 29, dê-se VISTA ao Ministério Público para manifestar-se.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE e à Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45895 Nr: 1834-06.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1834-06.2017.811.0052 – Código: 45895

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Certifique-se o transcurso in albis do prazo para o apelado apresentar 

contrarrazões, visto que, mesmo devidamente intimado (ref. 39), 

permaneceu inerte.

Após, remetam-se os autos ao TRF1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45630 Nr: 1723-22.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Marques de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Woleys Marco Borges de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1723-22.2017.811.0052 – Código: 45630

DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ADAILTON DA 

SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Portanto, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no 

importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e 

sessenta reais e dez centavos).

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43033 Nr: 369-59.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:OAB/RS 34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 369-59.2017.811.0052 – Código: 43033

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

INTIME-SE o requerente para pugnar o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46895 Nr: 2372-84.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilzete Estelita Celestrini Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2372-84.2017.811.0052 – Código: 46985

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Reitere-se a intimação do defensor dativo, para que se manifeste nos 

termos da decisão de ref. 23, sob pena de revogação da nomeação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50602 Nr: 557-18.2018.811.0052

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJMZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDEDEEELDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:13290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISSO POSTO, presente fundamento relevante e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final, 

DEFIRO/CONCEDO a medida LIMINAR para o fim de suspender o ato que 

deu motivo ao pedido e DETERMINO a matrícula do impetrante O.A.M.Z., 

menor, na Escola Estadual “GOV. JOSÉ FRAGELLI” DA ARENA 

PANTALNAL COM FOCO NA FORMAÇÃO ESPORTIVA, especificamente 

para o quadro de vagas para o 3º ciclo do Ensino Fundamental, 1º e 2º 

ano do Ensino Médio do ano letivo de 2018, e, consequentemente, a 

intimação de sua representante legal Sra. ARIANA JOSSANDRA MOREIRA 

ZANOL, através do seu advogado/defensor público, a notificação do(a) 

coator(a), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, 

que se dê ciência do processo ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada para, querendo, ingresse – art. 7º, Ia III, Lei n. 

12.016/09– e, por fim, findo o prazo do(a) coator(a), remeta os autos 

ao(à) representante do Ministério Público, que opinará no prazo fixado de 

10 (dez) dias, retornando-me concluso com ou sem parecer/manifestação 

deste – Lei n. 12.016/09, art. 12, caput e parágrafo único.Inclua o 

processo entre as prioridades de julgamento – art. 7º, §4º, Lei n. 

12.016/09.Cumpra, expedindo o necessário, entre os quais o mandado 

notificatório.Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39565 Nr: 606-30.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS, VGOS, GSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos, em 

Correição.,

 1. Diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO para 

patrocinar a defesa do denunciado neste ato, o douto(a) advogado(a), Dr.

(ª)PAULO CASTRO DA SILVA – OAB/MT 18.158/O, arbitro os honorários 

advocatícios no importe de 1,5(uma e meio) URH, devendo a secretaria de 

vara expedir a respectiva certidão.

2. Diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO para 

patrocinar a do denunciado, o douto(a) advogado(a), Dr.(ª) MARCOS 

LOPES DA SILVA – OAB/MT 15.800/O, os honorários advocatícios serão 

arbitrados na prolação da sentença.

3. DEFIRO o pedido ministerial, homologando a desistência da oitiva da 

testemunha oitiva da testemunha MARLENE GOMES DOS SANTOS.

4. INTIME-SE ao advogado Dr. MARCOS LOPES DA SILVA para apresentar 

defesa prévia e o rol de testemunhas, no prazo de 3(três) dias da 

intimação, no termos do art. 186,§3º ECA.

5. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48173 Nr: 3013-72.2017.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ... Comento ainda, que o fato de Luciano manter residência fixa e 

aparentemente possuir ocupação lícita, “per se”, não tem o condão de 

conceder liberdade provisória. Nesse sentido, segue entendimento 

jurisprudencial: “(...) EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS, COMO BONS 

ANTECEDENTES, PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA, 

POR SI SÓS, NÃO AMPARAM A PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA, quando esta tem esteio na necessidade em 

concreto da segregação cautelar da paciente”. (TJ-MT; HC 129450/2011; 

Porto Esperidião; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marilsen Andrade 

Addário; Julg. 15/02/2012; DJMT 05/03/2012; Pág. 43) (destaques 

acrescidos).Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar 

restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, 

inclusive verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente 

fática desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM 

DE CUSTÓDIA do acusado tal como foi lançada.Dito isso, PROCEDA-SE 

com as intimações determinadas à ref. 30, e aguardem os autos em 

cartório até a realização da audiência outrora aprazada. Por fim, em detida 

análise, exsurge que, em que pese ter sido nomeado defensor dativo para 

representar os interesses do réu diante da alegada hipossuficiência, este 

constituiu causídico (ref. 29), motivo pelo qual REVOGO a nomeação 

constante à ref. 21 e ARBITRO, em consonância à tabela de honorários da 

OAB/MT - fevereiro de 2018, o valor de 02 (duas) URH - R$ 1.793,01 (mil 

setecentos e noventa e três reais) pelos serviços prestados no aludido, 

COM EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE CERTIDÃO. CIÊNCIA ao Ministério Público e 

à Defesa.Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41618 Nr: 1738-25.2016.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simeão Salmeron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Salmeron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 ...Caso não possua meios para contratação, desde já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. CÉZAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 

21373, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44587 Nr: 1163-80.2017.811.0052

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPN, JBCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:18038 MT

 Pela MMª. Juíza foi proferido o seguinte: “Vistos, EM CORREIÇÃO etc.

 1. Diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO para 

patrocinar a defesa dos requeridos no presente processo, a douto(a) 

advogado(a), Dr.(ª) ANGELIKA CUNHA SAIBERT – OAB/MT 18038, os 

honorários advocatícios serão arbitrado na prolação da sentença;

2. DETERMINO que seja reiterado o oficio de ref. 74, para que a Secretaria 

de Saúde municipal seja intimado por meio de Oficial de Justiça, para que 

responda o referido oficio no prazo de 10(dez) dias, sob pena crime de 

desobediência;

3. EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Tanabi/SP, para realizar 

estudo psicossocial com os avós maternos de Edmar Pereira da Silva, 

devendo o relatório conter a informação sobre o interesse na guarda do 

adolescente, além de outras que entender pertinentes ao caso;

4. DETERMINO a expedição de oficio ao Diretor da Escola 22 de Maio desta 

cidade para efetuar a matrícula do adolescente Edmar Pereira Silva no 1º 

ano do Ensino Médio, para que este seja inserido no ano letivo, devendo 

ser mantido contato com a Escola Villanova de Salto do Céu, para obter o 

histórico escolar;

5. OFICIE-SE a Secretaria Municipal de Saúde para proceder tratamento 

psicológico individual ao adolescente nos termos art. 101 do ECA;

6. DETERMINO que os relatórios elaborados pela Equipe Multidisciplinar 

desse r. Juízo sejam enviados mensalmente pelo período mínimo de seis 

meses, com a abertura de VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, TODAS AS 

VEZES QUE O RELATÓRIO MENSAL SEJA JUNTADO AOS AUTOS;

 7. OFICIE-SE a Assistência Social deste Município de Rio Branco para que 

providencie a inclusão da família do adolescente em programa comunitário 

oficial de auxílio à família;

8. Deixo de aplicar as medidas previstas no artigo 129, incisos I, III, VI e VII, 

da Lei nº. 8.069/90 aos requeridos, uma vez que o adolescente não se 

encontra mais sob a guarda de fato dos avós paternos.

 9. Expeça-se o necessário. Saem os presentes devidamente intimados. 

Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43217 Nr: 431-02.2017.811.0052

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Alves Portela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHANNES MIRANDA MEIRA - 

OAB:23309/O

 Pela MMª. Juíza foi proferido o seguinte: “Vistos, EM CORREIÇÃO etc.

 1. Diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO para 

patrocinar a defesa da denunciada neste ato, o douto(a) advogado(a), Dr.

(ª)PAULO CASTRO DA SILVA – OAB/MT 18.158/O, arbitro os honorários 

advocatícios no importe de 1,5(uma e meio) URH, devendo a secretaria de 
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vara expedir a respectiva certidão.

2. Diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO para 

patrocinar a defesa da denunciada, o douto(a) advogado(a), Dr.

(ª)JOHANNES MIRANDA MEIRA – OAB/MT 23.309/O, os honorários 

advocatícios serão arbitrados na prolação da sentença.

3. Encerrada a instrução, CONCEDO vista dos autos às partes, pelo prazo 

de 05(cinco) dias para apresentarem os memoriais finais.

4. INTIMEM-SE o advogado Dr. Johannes Miranda Meira, para apresentar 

os memoriais.

5. Saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se. Às 

providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39207 Nr: 453-94.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO IRINEU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange ao tempo de 

atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 1991, quando 

não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de Regime Geral 

de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de contribuições 

para contagem recíproca, ou seja, quando se postula benefício no serviço 

público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O 

trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade no valor de um 

salário mínimo, independentemente do recolhimento de contribuições. 3. A 

presença, tão-somente, de início razoável de prova material não é 

suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade rural, sendo 

essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na imensa 

maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador rural, 

mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido ".Por oportuno, tal 

medida é perfeitamente cabível, posto que o Magistrado, enquanto 

destinatário da prova a ser produzida, poderá determinar a produção de 

tal prova se utilizado de seu livre convencimento e entendimento.Assim, 

CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 DE ABRIL DE 2018, às 13h, intimando-se as 

partes para, em querendo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão, salvo se indicar que trará independente de intimação (art. 450, 

NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45093 Nr: 1453-95.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GABRIEL MARTINS - 

OAB:24343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos n. 1453-95.2017.811.0052 (Código: 45093)

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso por força da Portaria n.779/2017, 

sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os interesses 

do autor, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. LUIZ GABRIEL MARTINS, 

OAB/MT n. 24343/O, para que atue como advogado nesta ação, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução 

n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar assistência jurídica 

integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

No mais, antes de analisar os petitórios de ref.31 e 33, DÊ-SE vistas ao 

MPE para pugnar o que entender de direito, nos termos do art. 178, II do 

CPC/15.

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40594 Nr: 1139-86.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".Por oportuno, tal medida é perfeitamente cabível, posto que o 

Magistrado, enquanto destinatário da prova a ser produzida, poderá 

determinar a produção de tal prova se utilizado de seu livre convencimento 

e entendimento.Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 DE ABRIL DE 2018, às 

14h30MIN, intimando-se as partes para, em querendo, apresentar rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão, salvo se indicar que trará 

independente de intimação (art. 450, NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40106 Nr: 853-11.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AILTON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .... 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade no valor 

de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido ".Por oportuno, tal 

medida é perfeitamente cabível, posto que o Magistrado, enquanto 

destinatário da prova a ser produzida, poderá determinar a produção de 

tal prova se utilizado de seu livre convencimento e entendimento.Assim, 

CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 DE ABRIL DE 2018, às 13h30min, intimando-se as 

partes para, em querendo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão, salvo se indicar que trará independente de intimação (art. 450, 

NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40129 Nr: 859-18.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SABINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... 4. Apelação improvida ". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA 

ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 
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ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido ".Assim, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 DE ABRIL DE 2018, às 

14h.Registre-se quanto à necessidade de apresentação do rol de 

testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do CPC.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43354 Nr: 505-56.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gecielda Calassara Galácio, Ketely Calassara dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47907 Nr: 2894-14.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45300 Nr: 1573-41.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Bento Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45889 Nr: 1830-66.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME LEONILDES, Maria da penha Fernandes 

Leonidio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45100 Nr: 1460-87.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Portanto, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no 

importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e 

sessenta reais e dez centavos).

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45095 Nr: 1455-65.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acaso hipossuficiente, desde já, NOMEIO como defensor dativo o 

advogado AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS OAB/MT 21.378, arbitrando-lhe 

honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, 

R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e sessenta reais e dez centavos) para 

atuar até o final do feito, no qual deverá ser ABERTO VISTA para 

manifestação, inclusive com a devolução de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45092 Nr: 1452-13.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor do certificado à ref. 34, verifico que o expediente do núcleo 

da Defensoria Pública desta comarca encontra-se suspenso de acordo 

com a Portaria n.779/2017, razão porque NOMEIO como defensor dativo o 

advogado AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS OAB/MT 21378, arbitrando-lhe 

honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, 

R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e sessenta reais e dez centavos) para 

atuar até o final do feito em prol dos interesses da requerida, no qual 

deverá ser ABERTO VISTA para manifestação, nos termos da r. decisão 

de ref.4, inclusive com a devolução de prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33993 Nr: 843-35.2014.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grace Alves da Silva - 

OAB:MT - 15888

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para efetuar o pagamento das 

custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30450 Nr: 292-26.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50675 Nr: 575-39.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipiranga Produtos de Petróleo s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sol D'oeste Com. Transp. e Import. e Export. 

Ltda, Zulmira Zeferini de Araújo, José Roberto de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cardoso - 

OAB:5303

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33802 Nr: 696-09.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Delmondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34199 Nr: 990-61.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anaides da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48585 Nr: 3219-86.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

 Cuida-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, proposta por CARLOS 

CARDOSO DA SILVA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A.

A parte requerente alegou hipossuficiência e requereu os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, caput, do NCPC. Por se tratar 

de pessoa natural, a sua alegação de hipossuficiência se presume 

verdadeira. Portanto, com fundamento no artigo 99, § 3º, CONCEDO OS 

BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ressaltando a possibilidade de 

revogação a qualquer tempo, caso sejam inverídicas as declarações de 

hipossuficiência.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil.

No que se refere à modalidade de liquidação por arbitramento, esta se 

encontra insculpida nos artigos 509, I, e 510, ambos do CPC, segundo os 

quais as partes apresentação pareceres ou documentos elucidativos e, 

desde que necessária, o magistrado ordenará realização de perícia, com o 

fito de aferir a quantia correta com base na sentença proferida, não 

havendo que se falar em comprovação de fato novo.

Já no tocante ao procedimento de liquidação de sentença por 

procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e 511, que tal 

espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur depender 

de produção de prova sobre fato novo.

 Cumpre trazer à lume a preciosa lição de Fredie Didier Jr: “se a apuração 

do montante da dívida ou a individualização do objeto da prestação 

depender de prova de fato novo, ainda que essa prova seja pericial, 

deve-se proceder à liquidação pelo procedimento comum (CPC, arts. 509, II 

e 511). ‘Fato novo’ é aquele relacionado com o valor, com o objeto ou, 

eventualmente, com algum outro elemento da obrigação, que não tem foi 

objeto de anterior cognição na fase ou no processo de formação do título” 

(DIDIER Jr., Fredie, in Curso de Direito Processual Civil – 7ª ed. Salvador: 

JusPodivm, 2017, p. 241).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que se cuida de sentença 

ilíquida em que há necessidade de produzir prova fática para a apuração 

do valor devido, em que a parte requerente deve demonstrar no que 

consiste os danos que alega ter experimentado, aplicando-se no caso a 

liquidação de sentença pelo procedimento comum.

 Pelo exposto, INTIME-SE a parte requerida na pessoa de seu advogado ou 

da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48576 Nr: 3210-27.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augustinho Brunelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 
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Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Cuida-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, proposta por JOSÉ 

AUGUSTINHO BRUNELLI em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A.

A parte requerente alegou hipossuficiência e requereu os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, caput, do NCPC. Por se tratar 

de pessoa natural, a sua alegação de hipossuficiência se presume 

verdadeira. Portanto, com fundamento no artigo 99, § 3º, CONCEDO OS 

BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ressaltando a possibilidade de 

revogação a qualquer tempo, caso sejam inverídicas as declarações de 

hipossuficiência.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil.

No que se refere à modalidade de liquidação por arbitramento, esta se 

encontra insculpida nos artigos 509, I, e 510, ambos do CPC, segundo os 

quais as partes apresentação pareceres ou documentos elucidativos e, 

desde que necessária, o magistrado ordenará realização de perícia, com o 

fito de aferir a quantia correta com base na sentença proferida, não 

havendo que se falar em comprovação de fato novo.

Já no tocante ao procedimento de liquidação de sentença por 

procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e 511, que tal 

espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur depender 

de produção de prova sobre fato novo.

 Cumpre trazer à lume a preciosa lição de Fredie Didier Jr: “se a apuração 

do montante da dívida ou a individualização do objeto da prestação 

depender de prova de fato novo, ainda que essa prova seja pericial, 

deve-se proceder à liquidação pelo procedimento comum (CPC, arts. 509, II 

e 511). ‘Fato novo’ é aquele relacionado com o valor, com o objeto ou, 

eventualmente, com algum outro elemento da obrigação, que não tem foi 

objeto de anterior cognição na fase ou no processo de formação do título” 

(DIDIER Jr., Fredie, in Curso de Direito Processual Civil – 7ª ed. Salvador: 

JusPodivm, 2017, p. 241).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que se cuida de sentença 

ilíquida em que há necessidade de produzir prova fática para a apuração 

do valor devido, em que a parte requerente deve demonstrar no que 

consiste os danos que alega ter experimentado, aplicando-se no caso a 

liquidação de sentença pelo procedimento comum.

 Pelo exposto, INTIME-SE a parte requerida na pessoa de seu advogado ou 

da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48577 Nr: 3211-12.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cícero da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Cuida-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, proposta por JOSÉ CÍCERO DA 

SILVA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A.

A parte requerente alegou hipossuficiência e requereu os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, caput, do NCPC. Por se tratar 

de pessoa natural, a sua alegação de hipossuficiência se presume 

verdadeira. Portanto, com fundamento no artigo 99, § 3º, CONCEDO OS 

BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ressaltando a possibilidade de 

revogação a qualquer tempo, caso sejam inverídicas as declarações de 

hipossuficiência.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil.

No que se refere à modalidade de liquidação por arbitramento, esta se 

encontra insculpida nos artigos 509, I, e 510, ambos do CPC, segundo os 

quais as partes apresentação pareceres ou documentos elucidativos e, 

desde que necessária, o magistrado ordenará realização de perícia, com o 

fito de aferir a quantia correta com base na sentença proferida, não 

havendo que se falar em comprovação de fato novo.

Já no tocante ao procedimento de liquidação de sentença por 

procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e 511, que tal 

espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur depender 

de produção de prova sobre fato novo.

 Cumpre trazer à lume a preciosa lição de Fredie Didier Jr: “se a apuração 

do montante da dívida ou a individualização do objeto da prestação 

depender de prova de fato novo, ainda que essa prova seja pericial, 

deve-se proceder à liquidação pelo procedimento comum (CPC, arts. 509, II 

e 511). ‘Fato novo’ é aquele relacionado com o valor, com o objeto ou, 

eventualmente, com algum outro elemento da obrigação, que não tem foi 

objeto de anterior cognição na fase ou no processo de formação do título” 

(DIDIER Jr., Fredie, in Curso de Direito Processual Civil – 7ª ed. Salvador: 

JusPodivm, 2017, p. 241).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que se cuida de sentença 

ilíquida em que há necessidade de produzir prova fática para a apuração 

do valor devido, em que a parte requerente deve demonstrar no que 

consiste os danos que alega ter experimentado, aplicando-se no caso a 

liquidação de sentença pelo procedimento comum.

 Pelo exposto, INTIME-SE a parte requerida na pessoa de seu advogado ou 

da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48580 Nr: 3214-64.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Cuida-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, proposta por RUBENS JESUS DE 

SOUZA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A.

A parte requerente alegou hipossuficiência e requereu os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, caput, do NCPC. Por se tratar 

de pessoa natural, a sua alegação de hipossuficiência se presume 

verdadeira. Portanto, com fundamento no artigo 99, § 3º, CONCEDO OS 

BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ressaltando a possibilidade de 

revogação a qualquer tempo, caso sejam inverídicas as declarações de 

hipossuficiência.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil.

No que se refere à modalidade de liquidação por arbitramento, esta se 

encontra insculpida nos artigos 509, I, e 510, ambos do CPC, segundo os 

quais as partes apresentação pareceres ou documentos elucidativos e, 

desde que necessária, o magistrado ordenará realização de perícia, com o 

fito de aferir a quantia correta com base na sentença proferida, não 

havendo que se falar em comprovação de fato novo.

Já no tocante ao procedimento de liquidação de sentença por 

procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e 511, que tal 

espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur depender 

de produção de prova sobre fato novo.

 Cumpre trazer à lume a preciosa lição de Fredie Didier Jr: “se a apuração 
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do montante da dívida ou a individualização do objeto da prestação 

depender de prova de fato novo, ainda que essa prova seja pericial, 

deve-se proceder à liquidação pelo procedimento comum (CPC, arts. 509, II 

e 511). ‘Fato novo’ é aquele relacionado com o valor, com o objeto ou, 

eventualmente, com algum outro elemento da obrigação, que não tem foi 

objeto de anterior cognição na fase ou no processo de formação do título” 

(DIDIER Jr., Fredie, in Curso de Direito Processual Civil – 7ª ed. Salvador: 

JusPodivm, 2017, p. 241).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que se cuida de sentença 

ilíquida em que há necessidade de produzir prova fática para a apuração 

do valor devido, em que a parte requerente deve demonstrar no que 

consiste os danos que alega ter experimentado, aplicando-se no caso a 

liquidação de sentença pelo procedimento comum.

 Pelo exposto, INTIME-SE a parte requerida na pessoa de seu advogado ou 

da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48584 Nr: 3218-04.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Fernandes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

 Cuida-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, proposta por ANGELICA 

FERNANDES DE LIMA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A.

A parte requerente alegou hipossuficiência e requereu os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, caput, do NCPC. Por se tratar 

de pessoa natural, a sua alegação de hipossuficiência se presume 

verdadeira. Portanto, com fundamento no artigo 99, § 3º, CONCEDO OS 

BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ressaltando a possibilidade de 

revogação a qualquer tempo, caso sejam inverídicas as declarações de 

hipossuficiência.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil.

No que se refere à modalidade de liquidação por arbitramento, esta se 

encontra insculpida nos artigos 509, I, e 510, ambos do CPC, segundo os 

quais as partes apresentação pareceres ou documentos elucidativos e, 

desde que necessária, o magistrado ordenará realização de perícia, com o 

fito de aferir a quantia correta com base na sentença proferida, não 

havendo que se falar em comprovação de fato novo.

Já no tocante ao procedimento de liquidação de sentença por 

procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e 511, que tal 

espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur depender 

de produção de prova sobre fato novo.

 Cumpre trazer à lume a preciosa lição de Fredie Didier Jr: “se a apuração 

do montante da dívida ou a individualização do objeto da prestação 

depender de prova de fato novo, ainda que essa prova seja pericial, 

deve-se proceder à liquidação pelo procedimento comum (CPC, arts. 509, II 

e 511). ‘Fato novo’ é aquele relacionado com o valor, com o objeto ou, 

eventualmente, com algum outro elemento da obrigação, que não tem foi 

objeto de anterior cognição na fase ou no processo de formação do título” 

(DIDIER Jr., Fredie, in Curso de Direito Processual Civil – 7ª ed. Salvador: 

JusPodivm, 2017, p. 241).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que se cuida de sentença 

ilíquida em que há necessidade de produzir prova fática para a apuração 

do valor devido, em que a parte requerente deve demonstrar no que 

consiste os danos que alega ter experimentado, aplicando-se no caso a 

liquidação de sentença pelo procedimento comum.

 Pelo exposto, INTIME-SE a parte requerida na pessoa de seu advogado ou 

da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31837 Nr: 300-66.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamil José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Vistos.

Os autos vieram conclusos ante o pedido de remoção dos semoventes 

penhorados nos autos, eis que se encontram em propriedade diversa (fls. 

156). Pois bem.

Considerando que o exequente foi nomeado fiel depositário dos bens 

penhorados consoante r. decisão de fls. 103, DEFIRO o petitório de fls. 

156/156v, de modo que SE EXPEÇA a competente missiva de remoção à 

comarca de Mirassol D’Oeste/MT, devendo o Sr. Meirinho se utilizar das 

informações descritas no pedido, quais sejam o local aonde os 

semoventes se encontram, procedendo-se com a remoção em 

observância à marca dos animais (JS), bem como quanto às demais 

informações a serem prestadas mediante telefone-celular de número 065 

9-9989-9798.

Consignem-se ao exequente as responsabilidades dispostas pelos artigos 

159 e seguintes do diploma processual civil no que toca à sua obrigação 

como depositário.

Realizada a remoção ou havendo qualquer impugnação, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40555 Nr: 1120-80.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Processo nº 1120-80.2016.811.0052 – Código 40555

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 10 de ABRIL DE 2018, 

que se realizará às 10H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos 

termos da última decisão exarada.

 Ademais, compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, 

estava patrocinando os interesses do réu, porém, no dia 01.09.2017, 

houve SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Pois bem. Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa 

estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por 

defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal do acusado para constituir 

advogado, ou, em não tendo condições, manifestar seu desejo de ser 

patrocinado por defensor dativo, devendo o Sr. Meirinho certificar.

 Declarando o réu não ter condições financeiras para constituir causídico, 

NOMEIO, desde já, como defensor dativo o Dr. ADAILTON DA SILVA 

PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da CF/88.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer. INTIME-SE o douto causídico com 
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URGÊNCIA para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do réu.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33930 Nr: 794-91.2014.811.0052

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdGRdC, SMC, EMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Henrique Segura - 

OAB:OAB/SP195.020, José Soares da Costa Neto - 

OAB:OAB/SP257.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Vistos.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses do requerido, NOMEIO como Defensor Dativo o DR. ANDRÉ C. 

PAIVA, OAB/MT n. 22398/0, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

No mais, há pedido de retificação do polo passivo, haja vista a 

necessidade de arrolar todos os herdeiros por se tratar de investigação 

de paternidade post mortem, razão porque o DEFIRO, devendo a 

Secretaria de Vara promover a devida retificação, nos termos do art. 27 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por fim, considerando o parecer da demanda, DÊ-SE vista ao MPE para 

manifestação, nos termos do art. 178, II do CPC/15.

Após, CONCLUSOS para análise do pedido de realização exame de DNA e 

ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33061 Nr: 82-04.2014.811.0052

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Peres Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Vistos.etc.,

1. De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria n. 

779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses do requerido, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao que dispõe no art. 303 da CNGC e à tabela vigente 

da OAB/MT- Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

2. À fl. 94, a Defensora Pública apresentou contestação, alegando a 

ocorrência de prescrição da pretensão aduzida na exordial. De fato, 

observa-se que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a 

defesa do executado não se faz por meio de contestação, razão pela qual 

é patente a inadequação da via eleita.

3. Contudo, observa-se que a alegação de prescrição é matéria de ordem 

pública, devendo o juiz conhece-la de ofício, nos termos do art. 487,II, CPC 

motivo pelo qual a prejudicial merece ser analisada. Diante disso, RECEBO 

a contestação como exceção de pré-executividade.

 4. Com base no art. 802, parágrafo único, do CPC, a prescrição é 

interrompida uma vez que houve a citação do réu e a propositura ação, 

onde se pode constatar que o título executivo em questão, não está 

eivado pela prescrição. Ainda, no art. 240,§ 1º, do CPC, dispõe que, a 

interrupção da prescrição, operado pelo despacho que ordena a citação, 

retroagirá à data de propositura da ação.

 5. Diante disso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de prescrição alegado 

pela Defensora, e dou seguimento a Execução em todos os seus termos.

6. Ante o teor do pedido de bloqueio de valores às fls. 91/92v, observo 

que a parte exequente não apresentou a memória do cálculo atualizado, 

que faça referência aos documentos que instruem a inicial, sendo 

imprescindível para o deferimento do pedido.

 7. Assim, INTIME-SE o requerendo para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos a memória do cálculo atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12291 Nr: 127-47.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Tomazelli Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença movida por VALDEVINO ANTUNES 

DE SOUZA, contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Entre um ato e outro, foi determinado a expedição de RPV (fls.212) e 

alvará de levantamento.

Certidão às fls. 221, informando que a parte autora nada se manifestou.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38157 Nr: 1218-02.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Arquaz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Processo n.º 1218-02.2015.811.0052 – Código: 38157

Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

VALDINEI ARQUAZ DOS SANTOS, pela suposta prática do crime previsto 

no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Recebida a Denúncia (ref. 4), o réu não arguiu preliminares em sede de 

Resposta Escrita à Acusação (ref. 13), que foi apresentada pela 

Defensoria Pública.

Com base forte nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa 

estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, é certo de que na fase 

processual, o acusado deve ser assistido por defesa técnica, sob pena 
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de nulidade absoluta.

 Dessa forma, tendo em vista que a Defensoria Pública encontra-se com 

os trabalhos suspensos nesta Comarca, ao intimar-se o acusado para 

comparecer em audiência, o Senhor Oficial de Justiça deverá lhe indagar 

se possui condições financeiras de constituir advogado, certificando a 

resposta.

Caso não possua condições para contratar, desse já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, 

para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 

da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Ademais, DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 

04 de ABRIL DE 2018, ÀS 17 HORAS.

1- INTIME-SE o acusado;

2- INTIMEM-SE e requisitem-se as testemunhas;

3- Intime-se o advogado nomeado;

4- Ciência ao MP.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38479 Nr: 116-08.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GABRIEL MARTINS - 

OAB:24343/O

 Processo n.º 116-082016.811.0052 – Código: 38479

Vistos em correição.

Diante da Certidão de ref. 23, intime-se o acusado para informar se possui 

condições financeiras de constituir advogado, devendo o senhor o Oficial 

de Justiça certificar a resposta. Consigne-se no mandado que se, após o 

prazo de 10 (dez) dias, o réu não apresentar resposta escrita à 

acusação, a defesa será efetuada por defensor dativo.

Isso posto, desde já, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. LUIZ GABRIEL 

MARTINS, OAB/MT n. 24343/O, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Apresentada a resposta escrita à acusação, remetam-se os autos à 

conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38185 Nr: 1265-02.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Martins da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GABRIEL MARTINS - 

OAB:24343/O

 Autos n. 1265-02.2015.811.0052 (Código: 38185)

 VISTOS EM CORREIÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

APARECIDO MARTINS DA COSTA, condenado, pela prática do crime 

descrito no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, em concurso 

material, todos do CP, à pena de 03 (três) meses detenção.

À ref. 8 está acostado o cálculo da pena.

Instado a se manifestar, o MP pugnou pela homologação do cálculo (ref. 

13),

Compulsando os autos, verifiquei a defesa do reeducando ainda não se 

manifestou sobre o cálculo.

Diante do exposto, INTIME-SE APARECIDO MARTINS DA COSTA, para 

informar se possui condições financeiras de constituir advogado, devendo 

a informação ser certificada pelo senhor Oficial de Justiça. Caso não 

possua condições para a contratação, desde já NOMEIO como Defensor 

Dativo o Dr. LUIZ GABRIEL MARTINS, OAB/MT n. 24343/O, para que atue 

como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

DESTACO que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente.

Com a manifestação da defesa em relação ao cálculo da pena, 

remetam-se os autos conclusos.

Cumpra expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38363 Nr: 44-21.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo n.º 44-21.2016.811.0052 – Código: 38363

VISTOS EM CORREIÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

EDUARDO ALVES DE LIMA condenado, pela prática do crime descrito no 

art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção.

Realizado o cálculo da pena (ref. 7), tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 11), 

como a defesa (ref. 15) manifestaram-se pela homologação do cálculo.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Diante da apresentação do cálculo de pena do recuperando EDUARDO 

ALVES DE LIMA (Ref. 7), e, levando-se em conta a concordância do 

Ministério Público e da Defesa, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e 

jurídicos efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no 

presente executivo.

 Ademais, DESIGNO ADMONITÓRIA para o dia 12 de março de 2018, às 15 

horas.

1- INTIME-SE EDUARDO ALVES DE LIMA da designação de audiência, 

devendo o Senhor Oficial de Justiça, ao cumprir o ato, CERTIFICAR se o 

reeducando possui condições financeiras de constituir advogado.

2- Caso não possua condições para a contratação, desde já NOMEIO 

como Defensor Dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 

21.378, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. DESTACO que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do presente.

3- CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38343 Nr: 36-44.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Pereira Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo n.º 36-44.2016.811.0052 – Código: 38343

VISTOS EM CORREIÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

ODEMIR PEREIRA CAMARGO condenado, pela prática do crime descrito no 

art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção.

Realizado o cálculo da pena (ref. 7), tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 11), 

como a defesa (ref. 15) manifestaram-se pela homologação do cálculo.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Diante da apresentação do cálculo de pena do recuperando ODEMIR 
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PEREIRA CAMARGO (Ref. 7), e, levando-se em conta a concordância do 

Ministério Público e da Defesa, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e 

jurídicos efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no 

presente executivo.

 Ademais, DESIGNO ADMONITÓRIA para o dia 12 de março de 2018, às 

14h30min.

1- INTIME-SE ODEMIR PEREIRA CAMARGO da designação de audiência, 

devendo o Senhor Oficial de Justiça, ao cumprir o ato, CERTIFICAR se o 

reeducando possui condições financeiras de constituir advogado.

2- Caso não possua condições para a contratação, desde já NOMEIO 

como Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT n. 

22398/0, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. DESTACO que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do presente.

3- CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35953 Nr: 372-82.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:18038 MT, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 Autos: 372-82.2015.811.0052 – Código: 35953

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 50/56 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 21), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária, previstas no art. 397, do mesmo códex.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16 de maio 

de 2018, às 15h15min, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37992 Nr: 1134-98.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osana de Oliveira Sudré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Autos n. 1134-98.2015.811.0052 (Código: 37992)

 Vistos em correição..

 Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor 

de OSANA DE OLVEIRA SUDRÉ, pela suposta prática dos crimes 

descritos nos art. 129, §9º (1º FATO), art. 136 (2º FATO) e art. 246 (3º 

FATO), todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, caput, do 

Código Penal), em situação tutelada pela Lei 11.340/06.

A denúncia foi recebida (ref. 4) e a acusada citada (ref. 12).

Apresentada resposta escrita à acusação, a defesa não arguiu 

preliminares (ref. 19).

Tendo em vista que a Defensoria Pública encontra-se com os trabalhos 

suspensos nesta Comarca, ao intimar-se o acusado para comparecer em 

audiência, o Senhor Oficial de Justiça deverá lhe indagar se possui 

condições financeiras de constituir advogado, certificando a resposta.

Caso não possua condições para contratar, desse já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. CÉZAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 

21373, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Ademais, DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 

04 de abril de 2018, às 15h30m.

1- INTIME-SE a acusada;

2- Intimem-se as testemunhas;

3- Intime-se o advogado nomeado;

4- Ciência ao MP.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34583 Nr: 1185-46.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorothy Quagliato Cezar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mazzante de Paula - 

OAB:85639

 Autos: 1185-46.2014.811.0052 – Código: 34583

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 22/28 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 12), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 
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as causas de absolvição sumária, previstas no art. 397, do mesmo códex.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 17 de maio 

de 2018, às 13h30min, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver partes residentes em 

outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas/interrogadas através de 

Carta Precatória.

CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 4037 Nr: 94-67.2004.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Regina Maciel Soukef Campos, Paulo 

Justino, Almerindo Rodrigues dos Santos, Osmar Tolomeu, Davi Rodrigues 

Souza, Nilton César de Almeida, Solange Aparecida de Lima, Zelita Ramos 

dos Santos, Gersino Henrique Neiva, Antonio da Silva, Mizael Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:21378/O, 

Andre da Conceição Paiva - OAB:OAB/MT 22.398/O, Bianca Klein 

Dias - OAB:14062 MT, Carlos Roberto dos Santos - OAB:MT - 

5701-A, César Luiz Branicio da Silva - OAB:OAB/MT 21.373/O, 

Claúdio Palma Dias - OAB:MT-3523-A, LUIZ GABRIEL MARTINS - 

OAB:24343/O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A, Rodrigo 

da Silva Ferrari - OAB:21828

 Processo nº. 94-67.2004.811.0052 – Código nº 4037

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses dos réus, porém, no dia 01.09.2017, houve 

SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob 

pena de nulidade absoluta.

 Posto isso e em consonância a decisão exarada às fls. 1245, NOMEIO 

como Defensores Dativos os advogados listados abaixo, para que atuem 

nesta ação representando os interesses dos respectivos réus citados, 

atentos ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal:

 1) Dr (a). CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 21373 - Réus 

Nilton César de Almeida e Gersino Henrique Neiva;

2) Dr (a). AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378 – Réus Paulo 

Justino e Osmar Tolomeu;

3) Dr (a). ANDRÉ C. PAIVA, OAB/MT n. 22398/0 – Réu Davi Rodrigues 

Souza;

4) Dr (a). ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A – Réu 

Almerindo Rodrigues dos Santos;

5) Dr (a). LUIZ GABRIEL MARTINS, OAB/MT n. 24343/O – Ré Zelita Ramos 

dos Santos;

6) Dr (a). MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT n. 13.290-A – Rés 

Solange Aparecida de Lima e Márcia Regina Maciel Soukef Campos;

7) Dr (a). RODRIGO DA SILVA FERRARI, OAB/MT n. 21828 – Réu Antônio 

da Silva;

8) Dr (a). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, OAB/MT n. 5701-A – Réu 

Mizael Barreto.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIMEM-SE os doutos causídicos para, em caso de aceitação do múnus, 

representarem os interesses dos acusados

 CIÊNCIA ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38853 Nr: 295-39.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ás partes para 

tomar conhecimento da expedição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13230 Nr: 1072-34.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45056 Nr: 1441-81.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de Conciliação para o dia 

21/03/2018 as 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33896 Nr: 764-56.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Ferreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49753 Nr: 100-83.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo nº. 100-83.2018.811.0052 – Código nº 49753

Vistos em correição.

Apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 27), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 
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absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo “codex”.

Assim, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 02 DE 

ABRIL DE 2018, ÀS 14H00MIN, ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas/partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta Precatória.

OFICIE-SE o diretor da Cadeia Pública Local, dando ciência da audiência 

designada para que conduza o réu à aludida solenidade.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE e à Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49754 Nr: 101-68.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Processo nº 101-68.2018.811.0052 – Código 49754

Vistos em correição.

Pelo que se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos 

estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem 

assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código.

 Doravante, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, posto 

que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram colhidas 

provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e indícios de 

autoria (fumus boni juris), a justificar o oferecimento da denúncia.

 Ante o exposto, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público, 

formulada contra CLEITON MOREIRA DA SILVA, como incurso na pena 

prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

CITE-SE o acusado conforme literalidade do art. 56 da Lei 11343/2006.

 Ademais, apresentada a Defesa Prévia (Ref. 14), na forma do 55 da Lei 

11343/06, verifico que estão ausentes as causas de absolvição sumária 

previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

Assim, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 26 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 16H30MIN, ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório dos 

acusados.

EXPEÇA-SE oficio ao diretor da Cadeia Pública Local, dando ciência da 

audiência designada para que conduza os recuperandos à aludida 

solenidade.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário COM URGÊNCIA.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-46.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 1 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - MT0015056A-A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/04/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000069-46.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.306,82; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-16.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS AMARANTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 1 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - MT0015056A-A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/04/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000071-16.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.109,25; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-98.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS TOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 1 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - MT0015056A-A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/04/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000072-98.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.208,51; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-31.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 1084 de 1163



JOSE CICERO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 1 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - MT0015056A-A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/04/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000070-31.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.144,87; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-83.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIRENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 1 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - MT0015056A-A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/04/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000073-83.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.081,18; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-68.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 1 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - MT0015056A-A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/04/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000074-68.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.172,30; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-53.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 1 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - MT0015056A-A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/04/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000075-53.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.130,77; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 23198 Nr: 440-05.2009.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Suzano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Higor Feitoza Pereira - 

OAB:16379

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar o advogado do réu da 

decisão proferida nos autos resumidamente transcrita: Ademais, ainda 

que se admita a liberdade provisória em caso de prisão em flagrante por 

crime de furto, a segregação cautelar para garantia da ordem pública 

encontra fundamento na periculosidade do agente, consubstanciando 

ameaça à sociedade, circunstância que revela a propensão à pratica 

delitiva por parte do flagrado e que bem demonstra a sua periculosidade e 

a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, que merece ser 

acautelado nesse momento. Convém ainda ponderar que não houve 

alteração fática a ensejar a mudança de posicionamento no tocante à 

presença dos requisitos da prisão preventiva, tratado na decisão anterior 

que a decretou, a manutenção da segregação cautelar é medida que se 

impõem.Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram 

ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do 

processo penal, sendo de rigor, pois, a segregação cautelar do réu. Ante 

o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, 

formulado pelo réu CLAUDINEI SUZANO DOS SANTOS. Intime-se a defesa 

acerca da presente decisão.Cientifique-se a representante do Ministério 

Público.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-53.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CORREA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 27 de JUNHO de 2018, às 

13:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74854 Nr: 104-88.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de 

autoria, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público Estadual 

em desfavor de João Paulo de Araujo da Silva, qualificado nos autos, pela 

suposta prática do ilícito penal tipificado no 129, § 9º do Código Penal.

Cite-se e intime-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder 

por escrito à acusação nos termos do art. 396 e art. 396-A do Código de 

Processo.

 Nos termos do Prov. nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto a pretensão de constituir 

Advogado ou se deseja que sua defesa sejam patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, abra-se imediata vista dos autos à 

Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74854 Nr: 104-88.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de 

autoria, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público Estadual 

em desfavor de João Paulo de Araujo da Silva, qualificado nos autos, pela 

suposta prática do ilícito penal tipificado no 129, § 9º do Código Penal.

Cite-se e intime-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder 

por escrito à acusação nos termos do art. 396 e art. 396-A do Código de 

Processo.

 Nos termos do Prov. nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto a pretensão de constituir 

Advogado ou se deseja que sua defesa sejam patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, abra-se imediata vista dos autos à 

Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74854 Nr: 104-88.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de 

autoria, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público Estadual 

em desfavor de João Paulo de Araujo da Silva, qualificado nos autos, pela 

suposta prática do ilícito penal tipificado no 129, § 9º do Código Penal.

Cite-se e intime-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder 

por escrito à acusação nos termos do art. 396 e art. 396-A do Código de 

Processo.

 Nos termos do Prov. nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto a pretensão de constituir 

Advogado ou se deseja que sua defesa sejam patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, abra-se imediata vista dos autos à 

Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74854 Nr: 104-88.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de 

autoria, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público Estadual 

em desfavor de João Paulo de Araujo da Silva, qualificado nos autos, pela 

suposta prática do ilícito penal tipificado no 129, § 9º do Código Penal.

Cite-se e intime-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder 

por escrito à acusação nos termos do art. 396 e art. 396-A do Código de 

Processo.

 Nos termos do Prov. nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto a pretensão de constituir 

Advogado ou se deseja que sua defesa sejam patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, abra-se imediata vista dos autos à 

Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83571 Nr: 2028-03.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881

 Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena de Valter Gomes de Oliveira,, em 

que o reeducando foi condenado 12 anos de reclusão, em regime 

fechado, por infração ao art. 121, §2°, incs. I, III e IV, c/c art. 29, §1°, do 

Código Penal.

Em ref. 04, sobreveio pedido de prisão domiciliar.

Instado à manifestação sobre o pedido em questão, o parquet emitiu 

parecer preliminar no sentido que o feito seja remetido à Comarca de 

origem, considerando que o reeducando não se encontra preso nesta 

Comarca (ref. 15).

Com razão assiste o representante do Ministério Publico, tendo em vista 

que o reeducando encontra-se em liberdade, ou seja, até a presente não 

deu início ao efetivo cumprimento da pena no regime fechado, entendo que 

a presente guia de execução penal deve ser devolvida ao Juízo de 

Origem, qual seja, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, 

cabendo ao apreciar o presente pedido de cumprimento da pena no regime 

domiciliar.

Nesse sentido:

Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido. (Conflito de 
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Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais da Comarca de Arenápolis-MT, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

Ciência ao MP e Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83571 Nr: 2028-03.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881

 Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena de Valter Gomes de Oliveira,, em 

que o reeducando foi condenado 12 anos de reclusão, em regime 

fechado, por infração ao art. 121, §2°, incs. I, III e IV, c/c art. 29, §1°, do 

Código Penal.

Em ref. 04, sobreveio pedido de prisão domiciliar.

Instado à manifestação sobre o pedido em questão, o parquet emitiu 

parecer preliminar no sentido que o feito seja remetido à Comarca de 

origem, considerando que o reeducando não se encontra preso nesta 

Comarca (ref. 15).

Com razão assiste o representante do Ministério Publico, tendo em vista 

que o reeducando encontra-se em liberdade, ou seja, até a presente não 

deu início ao efetivo cumprimento da pena no regime fechado, entendo que 

a presente guia de execução penal deve ser devolvida ao Juízo de 

Origem, qual seja, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, 

cabendo ao apreciar o presente pedido de cumprimento da pena no regime 

domiciliar.

Nesse sentido:

Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido. (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais da Comarca de Arenápolis-MT, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

Ciência ao MP e Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83571 Nr: 2028-03.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881

 Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena de Valter Gomes de Oliveira,, em 

que o reeducando foi condenado 12 anos de reclusão, em regime 

fechado, por infração ao art. 121, §2°, incs. I, III e IV, c/c art. 29, §1°, do 

Código Penal.

Em ref. 04, sobreveio pedido de prisão domiciliar.

Instado à manifestação sobre o pedido em questão, o parquet emitiu 

parecer preliminar no sentido que o feito seja remetido à Comarca de 

origem, considerando que o reeducando não se encontra preso nesta 

Comarca (ref. 15).

Com razão assiste o representante do Ministério Publico, tendo em vista 

que o reeducando encontra-se em liberdade, ou seja, até a presente não 

deu início ao efetivo cumprimento da pena no regime fechado, entendo que 

a presente guia de execução penal deve ser devolvida ao Juízo de 

Origem, qual seja, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, 

cabendo ao apreciar o presente pedido de cumprimento da pena no regime 

domiciliar.

Nesse sentido:

Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido. (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais da Comarca de Arenápolis-MT, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

Ciência ao MP e Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83571 Nr: 2028-03.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881

 Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena de Valter Gomes de Oliveira,, em 

que o reeducando foi condenado 12 anos de reclusão, em regime 

fechado, por infração ao art. 121, §2°, incs. I, III e IV, c/c art. 29, §1°, do 

Código Penal.

Em ref. 04, sobreveio pedido de prisão domiciliar.

Instado à manifestação sobre o pedido em questão, o parquet emitiu 

parecer preliminar no sentido que o feito seja remetido à Comarca de 

origem, considerando que o reeducando não se encontra preso nesta 

Comarca (ref. 15).

Com razão assiste o representante do Ministério Publico, tendo em vista 

que o reeducando encontra-se em liberdade, ou seja, até a presente não 

deu início ao efetivo cumprimento da pena no regime fechado, entendo que 

a presente guia de execução penal deve ser devolvida ao Juízo de 

Origem, qual seja, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, 

cabendo ao apreciar o presente pedido de cumprimento da pena no regime 

domiciliar.

Nesse sentido:

Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido. (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais da Comarca de Arenápolis-MT, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

Ciência ao MP e Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68535 Nr: 417-20.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DIAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

1. NOMEIO o Dr. Leandro Manoel Franco Marquez (OAB nº 22947/MT) 

como Defensor Dativo nesta solenidade e para patrocinar a defesa do 

requerido. Os honorários serão fixados na sentença judicial.

2. Considerando que o acusado Edson Dias de Lima foi intimado (Ref: 60) 

e não compareceu, DECRETO sua revelia.

3. HOMOLOGO a desistência das oitivas das testemunhas Neli Gava 

Lourenço, Joabe Tavares Duarte e Jucemil Salgado Moreira.

 4. DESIGNO o dia 08 de maio de 2018, às 13h30min.
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Proceda-se a condução coercitiva da testemunha Thiago José Ferreira 

Pinto. Expeça-se o respectivo mandado.

Cumpra-se.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68535 Nr: 417-20.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DIAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

1. NOMEIO o Dr. Leandro Manoel Franco Marquez (OAB nº 22947/MT) 

como Defensor Dativo nesta solenidade e para patrocinar a defesa do 

requerido. Os honorários serão fixados na sentença judicial.

2. Considerando que o acusado Edson Dias de Lima foi intimado (Ref: 60) 

e não compareceu, DECRETO sua revelia.

3. HOMOLOGO a desistência das oitivas das testemunhas Neli Gava 

Lourenço, Joabe Tavares Duarte e Jucemil Salgado Moreira.

 4. DESIGNO o dia 08 de maio de 2018, às 13h30min.

Proceda-se a condução coercitiva da testemunha Thiago José Ferreira 

Pinto. Expeça-se o respectivo mandado.

Cumpra-se.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68535 Nr: 417-20.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DIAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

1. NOMEIO o Dr. Leandro Manoel Franco Marquez (OAB nº 22947/MT) 

como Defensor Dativo nesta solenidade e para patrocinar a defesa do 

requerido. Os honorários serão fixados na sentença judicial.

2. Considerando que o acusado Edson Dias de Lima foi intimado (Ref: 60) 

e não compareceu, DECRETO sua revelia.

3. HOMOLOGO a desistência das oitivas das testemunhas Neli Gava 

Lourenço, Joabe Tavares Duarte e Jucemil Salgado Moreira.

 4. DESIGNO o dia 08 de maio de 2018, às 13h30min.

Proceda-se a condução coercitiva da testemunha Thiago José Ferreira 

Pinto. Expeça-se o respectivo mandado.

Cumpra-se.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68535 Nr: 417-20.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DIAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

1. NOMEIO o Dr. Leandro Manoel Franco Marquez (OAB nº 22947/MT) 

como Defensor Dativo nesta solenidade e para patrocinar a defesa do 

requerido. Os honorários serão fixados na sentença judicial.

2. Considerando que o acusado Edson Dias de Lima foi intimado (Ref: 60) 

e não compareceu, DECRETO sua revelia.

3. HOMOLOGO a desistência das oitivas das testemunhas Neli Gava 

Lourenço, Joabe Tavares Duarte e Jucemil Salgado Moreira.

 4. DESIGNO o dia 08 de maio de 2018, às 13h30min.

Proceda-se a condução coercitiva da testemunha Thiago José Ferreira 

Pinto. Expeça-se o respectivo mandado.

Cumpra-se.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68780 Nr: 601-73.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária, proposta por SEBASTIÃO RODRIGUES 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

visando à concessão de aposentadoria por idade na qualidade de 

trabalhador(a) rural.

 Inexistindo alegação do Réu de vício, quer da relação processual, quer do 

procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como pela 

regularidade do processo sob todos esses aspectos, declaro-o saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente demanda o preenchimento pela 

parte Autora dos requisitos necessários à obtenção do benefício, quais 

sejam, comprovação de exercício da atividade rural e a qualidade de 

segurado(a) especial.

Desse modo, considerando-se a necessidade de comprovação das 

referidas condições, determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 12/04/2018 às 14h30min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68780 Nr: 601-73.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária, proposta por SEBASTIÃO RODRIGUES 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

visando à concessão de aposentadoria por idade na qualidade de 

trabalhador(a) rural.
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 Inexistindo alegação do Réu de vício, quer da relação processual, quer do 

procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como pela 

regularidade do processo sob todos esses aspectos, declaro-o saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente demanda o preenchimento pela 

parte Autora dos requisitos necessários à obtenção do benefício, quais 

sejam, comprovação de exercício da atividade rural e a qualidade de 

segurado(a) especial.

Desse modo, considerando-se a necessidade de comprovação das 

referidas condições, determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 12/04/2018 às 14h30min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68780 Nr: 601-73.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária, proposta por SEBASTIÃO RODRIGUES 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

visando à concessão de aposentadoria por idade na qualidade de 

trabalhador(a) rural.

 Inexistindo alegação do Réu de vício, quer da relação processual, quer do 

procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como pela 

regularidade do processo sob todos esses aspectos, declaro-o saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente demanda o preenchimento pela 

parte Autora dos requisitos necessários à obtenção do benefício, quais 

sejam, comprovação de exercício da atividade rural e a qualidade de 

segurado(a) especial.

Desse modo, considerando-se a necessidade de comprovação das 

referidas condições, determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 12/04/2018 às 14h30min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77988 Nr: 1501-85.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PRANTEL MANGIERI, ELIZABETH PRANTEL 

MANGIERI, CRISTINA PRANTEL MANGIERI E SILVA, ROBERTO LUIZ 

PRANTEL MANGIERI, IVONE PRANTEL MANGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBIERI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON SOUZA NOBRE - 

OAB:15308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de ref. 44, motivo pelo qual a 

audiência aprazada restou prejudicada, REDESIGNO a referida audiência 

para o dia 12/04/2018, às 15h30min.

Cumpra-se expedindo a competente carta precatória para a comarca de 

Várzea Grande/MT, para fins de citação/intimação da parte Requerida, 

atentando-se para a data da audiência designada.

INTIMEM-SE as partes.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/ CARTA 

PRECATÓRIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77988 Nr: 1501-85.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PRANTEL MANGIERI, ELIZABETH PRANTEL 

MANGIERI, CRISTINA PRANTEL MANGIERI E SILVA, ROBERTO LUIZ 

PRANTEL MANGIERI, IVONE PRANTEL MANGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBIERI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON SOUZA NOBRE - 

OAB:15308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de ref. 44, motivo pelo qual a 

audiência aprazada restou prejudicada, REDESIGNO a referida audiência 

para o dia 12/04/2018, às 15h30min.

Cumpra-se expedindo a competente carta precatória para a comarca de 

Várzea Grande/MT, para fins de citação/intimação da parte Requerida, 

atentando-se para a data da audiência designada.

INTIMEM-SE as partes.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/ CARTA 

PRECATÓRIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77988 Nr: 1501-85.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PRANTEL MANGIERI, ELIZABETH PRANTEL 

MANGIERI, CRISTINA PRANTEL MANGIERI E SILVA, ROBERTO LUIZ 

PRANTEL MANGIERI, IVONE PRANTEL MANGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBIERI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON SOUZA NOBRE - 

OAB:15308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de ref. 44, motivo pelo qual a 

audiência aprazada restou prejudicada, REDESIGNO a referida audiência 

para o dia 12/04/2018, às 15h30min.

Cumpra-se expedindo a competente carta precatória para a comarca de 

Várzea Grande/MT, para fins de citação/intimação da parte Requerida, 

atentando-se para a data da audiência designada.

INTIMEM-SE as partes.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/ CARTA 

PRECATÓRIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77988 Nr: 1501-85.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PRANTEL MANGIERI, ELIZABETH PRANTEL 

MANGIERI, CRISTINA PRANTEL MANGIERI E SILVA, ROBERTO LUIZ 

PRANTEL MANGIERI, IVONE PRANTEL MANGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBIERI FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON SOUZA NOBRE - 

OAB:15308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de ref. 44, motivo pelo qual a 

audiência aprazada restou prejudicada, REDESIGNO a referida audiência 

para o dia 12/04/2018, às 15h30min.

Cumpra-se expedindo a competente carta precatória para a comarca de 

Várzea Grande/MT, para fins de citação/intimação da parte Requerida, 

atentando-se para a data da audiência designada.

INTIMEM-SE as partes.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/ CARTA 

PRECATÓRIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83961 Nr: 2215-11.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS 

RHAUSCCHILD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO por ora o pedido liminar deduzido.

INTIME-SE o CREAS local, nos termos do parecer do NAT, para que tome 

ciência da situação vivenciada pela parte requerente, bem assim noticiar, 

no prazo de 10 (dez) dias, se possui meios de fornecer os insumos 

solicitados na exordial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83961 Nr: 2215-11.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS 

RHAUSCCHILD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO por ora o pedido liminar deduzido.

INTIME-SE o CREAS local, nos termos do parecer do NAT, para que tome 

ciência da situação vivenciada pela parte requerente, bem assim noticiar, 

no prazo de 10 (dez) dias, se possui meios de fornecer os insumos 

solicitados na exordial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83961 Nr: 2215-11.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS 

RHAUSCCHILD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO por ora o pedido liminar deduzido.

INTIME-SE o CREAS local, nos termos do parecer do NAT, para que tome 

ciência da situação vivenciada pela parte requerente, bem assim noticiar, 

no prazo de 10 (dez) dias, se possui meios de fornecer os insumos 

solicitados na exordial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83961 Nr: 2215-11.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS 

RHAUSCCHILD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO por ora o pedido liminar deduzido.

INTIME-SE o CREAS local, nos termos do parecer do NAT, para que tome 

ciência da situação vivenciada pela parte requerente, bem assim noticiar, 

no prazo de 10 (dez) dias, se possui meios de fornecer os insumos 

solicitados na exordial.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67734 Nr: 1486-24.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304, Noilvis Klem Ramos - OAB:13100/MT

 FUNDAMENTO E DECIDO.Mostra-se patente a incompetência deste Juízo, 

neste momento, para a análise deste PEP. Isto porque, perscrutando o 

feito, infere-se que o reeducando encontra-se recluso em virtude da ação 

penal de nº 458-162016.811.0053 (Cód. 75561), qual da origem à guia de 

execução provisória juntada às fls. 172/172-verso.Em análise ao referido 

processo, verifica-se que o reeducando está recluso na Penitenciária 

Central do Estado (PCE), sendo certo que tal unidade prisional fica 

localizada na cidade e comarca de Cuiabá/MT, motivo pelo qual, compete 

ao Juízo das Execuções Penais de tal comarca decidir sobre este 

executivo penal.Isto porque, sedimentou-se o entendimento que compete 

ao Juízo da comarca que o reeducando está preso à competência sobre 

os executivos de pena.Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. RÉU QUE CUMPRE PENA EM COMARCA 

DIVERSA DAQUELA EM QUE TRAMITOU O PROCESSO QUE ORIGINOU A 

CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE O CONDENADO CUMPRE 

A REPRIMENDA. ACOLHIMENTO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITADO. "Se o réu cumpre pena em comarca diversa daquela em que 

tramitou o processo que originou a condenação, compete ao juiz do 

resgate da sanção a apreciação dos incidentes relativos à execução" 

(TJ-SC - CJ: 726325 SC 2010.072632-5, Relator: Irineu João da Silva, Data 

de Julgamento: 17/02/2011, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 

Conflito de Jurisdição n. , de Lebon Régis). A singeleza da matéria está a 

dispensar maiores indagações. Assim, declino da competência em favor 

da Comarca de Cuiabá/MT, considerando este Juízo absolutamente 

incompetente para deliberar nos presentes autos.Intime-se via DJE. 

Remetam-se os autos àquela Comarca, com urgência, por se tratar de 

acusado preso.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67734 Nr: 1486-24.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304, Noilvis Klem Ramos - OAB:13100/MT

 FUNDAMENTO E DECIDO.Mostra-se patente a incompetência deste Juízo, 

neste momento, para a análise deste PEP. Isto porque, perscrutando o 
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feito, infere-se que o reeducando encontra-se recluso em virtude da ação 

penal de nº 458-162016.811.0053 (Cód. 75561), qual da origem à guia de 

execução provisória juntada às fls. 172/172-verso.Em análise ao referido 

processo, verifica-se que o reeducando está recluso na Penitenciária 

Central do Estado (PCE), sendo certo que tal unidade prisional fica 

localizada na cidade e comarca de Cuiabá/MT, motivo pelo qual, compete 

ao Juízo das Execuções Penais de tal comarca decidir sobre este 

executivo penal.Isto porque, sedimentou-se o entendimento que compete 

ao Juízo da comarca que o reeducando está preso à competência sobre 

os executivos de pena.Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. RÉU QUE CUMPRE PENA EM COMARCA 

DIVERSA DAQUELA EM QUE TRAMITOU O PROCESSO QUE ORIGINOU A 

CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE O CONDENADO CUMPRE 

A REPRIMENDA. ACOLHIMENTO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITADO. "Se o réu cumpre pena em comarca diversa daquela em que 

tramitou o processo que originou a condenação, compete ao juiz do 

resgate da sanção a apreciação dos incidentes relativos à execução" 

(TJ-SC - CJ: 726325 SC 2010.072632-5, Relator: Irineu João da Silva, Data 

de Julgamento: 17/02/2011, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 

Conflito de Jurisdição n. , de Lebon Régis). A singeleza da matéria está a 

dispensar maiores indagações. Assim, declino da competência em favor 

da Comarca de Cuiabá/MT, considerando este Juízo absolutamente 

incompetente para deliberar nos presentes autos.Intime-se via DJE. 

Remetam-se os autos àquela Comarca, com urgência, por se tratar de 

acusado preso.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67734 Nr: 1486-24.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304, Noilvis Klem Ramos - OAB:13100/MT

 FUNDAMENTO E DECIDO.Mostra-se patente a incompetência deste Juízo, 

neste momento, para a análise deste PEP. Isto porque, perscrutando o 

feito, infere-se que o reeducando encontra-se recluso em virtude da ação 

penal de nº 458-162016.811.0053 (Cód. 75561), qual da origem à guia de 

execução provisória juntada às fls. 172/172-verso.Em análise ao referido 

processo, verifica-se que o reeducando está recluso na Penitenciária 

Central do Estado (PCE), sendo certo que tal unidade prisional fica 

localizada na cidade e comarca de Cuiabá/MT, motivo pelo qual, compete 

ao Juízo das Execuções Penais de tal comarca decidir sobre este 

executivo penal.Isto porque, sedimentou-se o entendimento que compete 

ao Juízo da comarca que o reeducando está preso à competência sobre 

os executivos de pena.Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. RÉU QUE CUMPRE PENA EM COMARCA 

DIVERSA DAQUELA EM QUE TRAMITOU O PROCESSO QUE ORIGINOU A 

CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE O CONDENADO CUMPRE 

A REPRIMENDA. ACOLHIMENTO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITADO. "Se o réu cumpre pena em comarca diversa daquela em que 

tramitou o processo que originou a condenação, compete ao juiz do 

resgate da sanção a apreciação dos incidentes relativos à execução" 

(TJ-SC - CJ: 726325 SC 2010.072632-5, Relator: Irineu João da Silva, Data 

de Julgamento: 17/02/2011, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 

Conflito de Jurisdição n. , de Lebon Régis). A singeleza da matéria está a 

dispensar maiores indagações. Assim, declino da competência em favor 

da Comarca de Cuiabá/MT, considerando este Juízo absolutamente 

incompetente para deliberar nos presentes autos.Intime-se via DJE. 

Remetam-se os autos àquela Comarca, com urgência, por se tratar de 

acusado preso.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84635 Nr: 217-71.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO BENEDITO ASSUNÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE LIMA RIBEIRO, MARIA ELLOIZA 

RIBEIRO ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). INTIME-SE, a parte 

Autora, por meio de seu advogado. CIÊNCIA ao MP.Processe-se em 

segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Concedo a prioridade de 

tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, inciso II e § 2º do Código de 

Processo Civil.Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

j ud i c i a l ,  s i r va -se  cóp ia  da  p resen t e  d e c i s ã o  c o m o 

MANDADO.Cumpra-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84635 Nr: 217-71.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO BENEDITO ASSUNÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE LIMA RIBEIRO, MARIA ELLOIZA 

RIBEIRO ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). INTIME-SE, a parte 

Autora, por meio de seu advogado. CIÊNCIA ao MP.Processe-se em 

segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Concedo a prioridade de 

tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, inciso II e § 2º do Código de 

Processo Civil.Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

j ud i c i a l ,  s i r va -se  cóp ia  da  p resen t e  d e c i s ã o  c o m o 

MANDADO.Cumpra-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84635 Nr: 217-71.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO BENEDITO ASSUNÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE LIMA RIBEIRO, MARIA ELLOIZA 

RIBEIRO ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 
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portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). INTIME-SE, a parte 

Autora, por meio de seu advogado. CIÊNCIA ao MP.Processe-se em 

segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Concedo a prioridade de 

tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, inciso II e § 2º do Código de 

Processo Civil.Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

j ud i c i a l ,  s i r va -se  cóp ia  da  p resen t e  d e c i s ã o  c o m o 

MANDADO.Cumpra-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79301 Nr: 130-52.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o INSS a 

implantar, em favor da autora, o benefício de aposentadoria por idade 

rural, com renda inicial equivalente a um salário mínimo, pagando-lhe, em 

consequência, as diferenças devidas, desde a data do requerimento 

administrativo (05.11.2015). Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

 Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com 

a redação dada pela Lei nº 11.960/2009). Quanto à correção monetária, 

deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado pelo STF no 

julgamento do 870947/S (Info. 878).

Custas indevidas.

Condeno o INSS em honorários advocatícios de sucumbência, quais fixo 

em 10% sobre o valor da condenação.

 Por fim, considerando que a verba ora deferida tem natureza alimentar, 

CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (CPC, art. 300) para 

determinar ao réu que implante o benefício de Aposentadoria por Idade ao 

autor no prazo de 30 (trinta) dias.

Nestes termos, requisite-se ao Instituto Nacional de Seguro Social, na 

pessoa de sua gerente regional em Cuiabá que proceda a implantação do 

Benefício de Aposentadoria por Idade Rural em nome da parte autora – 

Pedro Moreira dos Santos, com renda mensal inicial (RMI) correspondente 

a 01 (um) salário mínimo, com Data de Início do Benefício (DIB) a partir da 

data do requerimento administrativo (05.11.2015), e Data Inicial do 

Pagamento (DIP) em 30 (trinta) dias a contar da intimação da presente 

sentença devendo apresentar a este Juízo, no mesmo prazo (30 dias), o 

comprovante da implantação.

 Após a implantação do benefício, havendo ou não a interposição de 

recurso de apelação, remetam-se os autos ao E. TRF1, para o reexame 

necessário, haja vista tratar-se de sentença ilíquida, o que faço nos 

termos da Súmula 490 do STJ.

 Dou esta por publicada em audiência. Dispensado o registro na forma do 

Provimento 42/08/CGJ.

 Com o trânsito em julgado, requisite-se o pagamento das parcelas 

atrasadas, as quais, desde já, declaro de caráter alimentar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79301 Nr: 130-52.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o INSS a 

implantar, em favor da autora, o benefício de aposentadoria por idade 

rural, com renda inicial equivalente a um salário mínimo, pagando-lhe, em 

consequência, as diferenças devidas, desde a data do requerimento 

administrativo (05.11.2015). Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

 Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com 

a redação dada pela Lei nº 11.960/2009). Quanto à correção monetária, 

deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado pelo STF no 

julgamento do 870947/S (Info. 878).

Custas indevidas.

Condeno o INSS em honorários advocatícios de sucumbência, quais fixo 

em 10% sobre o valor da condenação.

 Por fim, considerando que a verba ora deferida tem natureza alimentar, 

CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (CPC, art. 300) para 

determinar ao réu que implante o benefício de Aposentadoria por Idade ao 

autor no prazo de 30 (trinta) dias.

Nestes termos, requisite-se ao Instituto Nacional de Seguro Social, na 

pessoa de sua gerente regional em Cuiabá que proceda a implantação do 

Benefício de Aposentadoria por Idade Rural em nome da parte autora – 

Pedro Moreira dos Santos, com renda mensal inicial (RMI) correspondente 

a 01 (um) salário mínimo, com Data de Início do Benefício (DIB) a partir da 

data do requerimento administrativo (05.11.2015), e Data Inicial do 

Pagamento (DIP) em 30 (trinta) dias a contar da intimação da presente 

sentença devendo apresentar a este Juízo, no mesmo prazo (30 dias), o 

comprovante da implantação.

 Após a implantação do benefício, havendo ou não a interposição de 

recurso de apelação, remetam-se os autos ao E. TRF1, para o reexame 

necessário, haja vista tratar-se de sentença ilíquida, o que faço nos 

termos da Súmula 490 do STJ.

 Dou esta por publicada em audiência. Dispensado o registro na forma do 

Provimento 42/08/CGJ.

 Com o trânsito em julgado, requisite-se o pagamento das parcelas 

atrasadas, as quais, desde já, declaro de caráter alimentar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79301 Nr: 130-52.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o INSS a 

implantar, em favor da autora, o benefício de aposentadoria por idade 

rural, com renda inicial equivalente a um salário mínimo, pagando-lhe, em 

consequência, as diferenças devidas, desde a data do requerimento 

administrativo (05.11.2015). Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

 Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com 

a redação dada pela Lei nº 11.960/2009). Quanto à correção monetária, 

deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado pelo STF no 

julgamento do 870947/S (Info. 878).

Custas indevidas.

Condeno o INSS em honorários advocatícios de sucumbência, quais fixo 

em 10% sobre o valor da condenação.

 Por fim, considerando que a verba ora deferida tem natureza alimentar, 

CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (CPC, art. 300) para 

determinar ao réu que implante o benefício de Aposentadoria por Idade ao 

autor no prazo de 30 (trinta) dias.

Nestes termos, requisite-se ao Instituto Nacional de Seguro Social, na 
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pessoa de sua gerente regional em Cuiabá que proceda a implantação do 

Benefício de Aposentadoria por Idade Rural em nome da parte autora – 

Pedro Moreira dos Santos, com renda mensal inicial (RMI) correspondente 

a 01 (um) salário mínimo, com Data de Início do Benefício (DIB) a partir da 

data do requerimento administrativo (05.11.2015), e Data Inicial do 

Pagamento (DIP) em 30 (trinta) dias a contar da intimação da presente 

sentença devendo apresentar a este Juízo, no mesmo prazo (30 dias), o 

comprovante da implantação.

 Após a implantação do benefício, havendo ou não a interposição de 

recurso de apelação, remetam-se os autos ao E. TRF1, para o reexame 

necessário, haja vista tratar-se de sentença ilíquida, o que faço nos 

termos da Súmula 490 do STJ.

 Dou esta por publicada em audiência. Dispensado o registro na forma do 

Provimento 42/08/CGJ.

 Com o trânsito em julgado, requisite-se o pagamento das parcelas 

atrasadas, as quais, desde já, declaro de caráter alimentar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74490 Nr: 1877-08.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CECILIA BICUDO SALOMAO 

RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:15889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

1. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de procuração.

 Indefiro o pedido de expedição de ofícios, haja vista que a própria parte 

poderá fazê-lo.

2. Declaro encerrada a instrução probatória. Abram-se vista dos autos às 

partes para a apresentação das alegações finais no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

Saem os presentes intimados.

Às providências.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74490 Nr: 1877-08.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CECILIA BICUDO SALOMAO 

RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:15889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

1. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de procuração.

 Indefiro o pedido de expedição de ofícios, haja vista que a própria parte 

poderá fazê-lo.

2. Declaro encerrada a instrução probatória. Abram-se vista dos autos às 

partes para a apresentação das alegações finais no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

Saem os presentes intimados.

Às providências.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74490 Nr: 1877-08.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CECILIA BICUDO SALOMAO 

RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:15889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

1. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de procuração.

 Indefiro o pedido de expedição de ofícios, haja vista que a própria parte 

poderá fazê-lo.

2. Declaro encerrada a instrução probatória. Abram-se vista dos autos às 

partes para a apresentação das alegações finais no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

Saem os presentes intimados.

Às providências.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74490 Nr: 1877-08.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CECILIA BICUDO SALOMAO 

RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:15889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

1. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de procuração.

 Indefiro o pedido de expedição de ofícios, haja vista que a própria parte 

poderá fazê-lo.

2. Declaro encerrada a instrução probatória. Abram-se vista dos autos às 

partes para a apresentação das alegações finais no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

Saem os presentes intimados.

Às providências.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72337 Nr: 803-16.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcieli Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o manejado por Marcieli Conceição 

de Oliveira em face do INSS e CONDENO a requerida a pagar o benefício 

de salário-maternidade em favor da requerente. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO este processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC.

Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com 

a redação dada pela Lei nº 11.960/2009). Quanto à correção monetária, 

deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado pelo STF no 

julgamento do 870947/S (Info. 878).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.

Ao E. TRF1, para o reexame necessário, haja vista tratar-se de sentença 

ilíquida, o que faço nos termos da Súmula 490 do STJ.

 Dou esta por publicada em audiência. Dispensado o registro na forma do 
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Provimento 42/08/CGJ.

 Com o trânsito em julgado, requisite-se o pagamento das parcelas 

atrasadas, as quais, desde já, declaro de caráter alimentar.

 Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

 Intime-se a autarquia ré, nos termos do art. 183, § 1º do CPC.

A autora sai devidamente intimada.

Cumpra-se.

Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72337 Nr: 803-16.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcieli Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o manejado por Marcieli Conceição 

de Oliveira em face do INSS e CONDENO a requerida a pagar o benefício 

de salário-maternidade em favor da requerente. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO este processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC.

Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com 

a redação dada pela Lei nº 11.960/2009). Quanto à correção monetária, 

deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado pelo STF no 

julgamento do 870947/S (Info. 878).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.

Ao E. TRF1, para o reexame necessário, haja vista tratar-se de sentença 

ilíquida, o que faço nos termos da Súmula 490 do STJ.

 Dou esta por publicada em audiência. Dispensado o registro na forma do 

Provimento 42/08/CGJ.

 Com o trânsito em julgado, requisite-se o pagamento das parcelas 

atrasadas, as quais, desde já, declaro de caráter alimentar.

 Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

 Intime-se a autarquia ré, nos termos do art. 183, § 1º do CPC.

A autora sai devidamente intimada.

Cumpra-se.

Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72337 Nr: 803-16.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcieli Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o manejado por Marcieli Conceição 

de Oliveira em face do INSS e CONDENO a requerida a pagar o benefício 

de salário-maternidade em favor da requerente. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO este processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC.

Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com 

a redação dada pela Lei nº 11.960/2009). Quanto à correção monetária, 

deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado pelo STF no 

julgamento do 870947/S (Info. 878).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.

Ao E. TRF1, para o reexame necessário, haja vista tratar-se de sentença 

ilíquida, o que faço nos termos da Súmula 490 do STJ.

 Dou esta por publicada em audiência. Dispensado o registro na forma do 

Provimento 42/08/CGJ.

 Com o trânsito em julgado, requisite-se o pagamento das parcelas 

atrasadas, as quais, desde já, declaro de caráter alimentar.

 Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

 Intime-se a autarquia ré, nos termos do art. 183, § 1º do CPC.

A autora sai devidamente intimada.

Cumpra-se.

Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72337 Nr: 803-16.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcieli Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o manejado por Marcieli Conceição 

de Oliveira em face do INSS e CONDENO a requerida a pagar o benefício 

de salário-maternidade em favor da requerente. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO este processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC.

Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com 

a redação dada pela Lei nº 11.960/2009). Quanto à correção monetária, 

deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado pelo STF no 

julgamento do 870947/S (Info. 878).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.

Ao E. TRF1, para o reexame necessário, haja vista tratar-se de sentença 

ilíquida, o que faço nos termos da Súmula 490 do STJ.

 Dou esta por publicada em audiência. Dispensado o registro na forma do 

Provimento 42/08/CGJ.

 Com o trânsito em julgado, requisite-se o pagamento das parcelas 

atrasadas, as quais, desde já, declaro de caráter alimentar.

 Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

 Intime-se a autarquia ré, nos termos do art. 183, § 1º do CPC.

A autora sai devidamente intimada.

Cumpra-se.

Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 56023 Nr: 757-32.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL SANTANA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da informação do falecimento da parte Autora (fls. 101-102), 

suspendo o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Intime-se o causídico da autora para que promova a correta habilitação 

dos herdeiros, ou do espólio representado pelo inventariante, nos termos 

do art. 313, §1º, inciso I, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 56023 Nr: 757-32.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL SANTANA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da informação do falecimento da parte Autora (fls. 101-102), 

suspendo o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Intime-se o causídico da autora para que promova a correta habilitação 

dos herdeiros, ou do espólio representado pelo inventariante, nos termos 

do art. 313, §1º, inciso I, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 56023 Nr: 757-32.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL SANTANA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da informação do falecimento da parte Autora (fls. 101-102), 

suspendo o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Intime-se o causídico da autora para que promova a correta habilitação 

dos herdeiros, ou do espólio representado pelo inventariante, nos termos 

do art. 313, §1º, inciso I, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 9858 Nr: 312-87.2007.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de ARNALDO MARQUES LEITE FILHO, Espólio 

de MARIA DO CARMO DORILÊO LEITE, ARNALDO AUGUSTO DORILÊO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMEDE FERREIRA DE ARRUDA, JOADIR 

FERREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Dorilêo Leite - 

OAB:8589/MT, LUÍS ORIONE NETO - OAB:3.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943

 Vistos etc.

Intimem-se os Apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao 

recurso de fls. 348-398.

Após, não havendo apelação adesiva, determino a remessa dos autos ao 

E. TJMT, para o julgamento do recurso interposto, independentemente de 

juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.010, §3º do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 9858 Nr: 312-87.2007.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de ARNALDO MARQUES LEITE FILHO, Espólio 

de MARIA DO CARMO DORILÊO LEITE, ARNALDO AUGUSTO DORILÊO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMEDE FERREIRA DE ARRUDA, JOADIR 

FERREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Dorilêo Leite - 

OAB:8589/MT, LUÍS ORIONE NETO - OAB:3.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943

 Vistos etc.

Intimem-se os Apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao 

recurso de fls. 348-398.

Após, não havendo apelação adesiva, determino a remessa dos autos ao 

E. TJMT, para o julgamento do recurso interposto, independentemente de 

juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.010, §3º do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 9858 Nr: 312-87.2007.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de ARNALDO MARQUES LEITE FILHO, Espólio 

de MARIA DO CARMO DORILÊO LEITE, ARNALDO AUGUSTO DORILÊO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMEDE FERREIRA DE ARRUDA, JOADIR 

FERREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Dorilêo Leite - 

OAB:8589/MT, LUÍS ORIONE NETO - OAB:3.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943

 Vistos etc.

Intimem-se os Apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao 

recurso de fls. 348-398.

Após, não havendo apelação adesiva, determino a remessa dos autos ao 

E. TJMT, para o julgamento do recurso interposto, independentemente de 

juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.010, §3º do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81836 Nr: 1188-90.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DUARTE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Leandro Manoel Franco Marques, OAB/MT 22.947 (Tel: 99974-4305 ou 

99285-6164) como Defensor Dativo da parte requerida ADEMILSON 

DUARTE DE ALMEIDA, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios 

serão fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em 

consideração os atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81836 Nr: 1188-90.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DUARTE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Leandro Manoel Franco Marques, OAB/MT 22.947 (Tel: 99974-4305 ou 

99285-6164) como Defensor Dativo da parte requerida ADEMILSON 

DUARTE DE ALMEIDA, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios 

serão fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em 

consideração os atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81836 Nr: 1188-90.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DUARTE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O
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 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Leandro Manoel Franco Marques, OAB/MT 22.947 (Tel: 99974-4305 ou 

99285-6164) como Defensor Dativo da parte requerida ADEMILSON 

DUARTE DE ALMEIDA, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios 

serão fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em 

consideração os atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 38197 Nr: 671-32.2010.811.0053

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCÉLIA FRANCISCA MOYA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BELMONTE ROMEIRO, MARIA 

MARGARETH CORREIA CARVALHO, EZEQUIEL RODRIGUES DE MORAES, 

ANIVALDO ANTONIO SOARES, JOSÉ RODRIGUES DE MORAES, ALINOR 

RODRIGUES DE MORAES, BANCO BANORTE S/A, ENGARRAFADORA DE 

ÁGUA DAS PALMEIRAS LTDA, JOSIMAR DA SILVA, JOÃO BATISTA DA 

COSTA, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO RODRIGUES DE 

ARAÚJO, SANTO DE TAL, JOAO BATISTA DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubi Fachin - OAB:3.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Adelar Dal Pissol - 

OAB:2838/MT

 Vistos etc.

Em atenção ao princípio do contraditório, ampla defesa e à boa-fé 

processual, bem como de modo a evitar surpresas para as partes, nos 

termos do art. 10 do CPC/2015, determino a INTIMAÇÃO da parte Autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca dos argumentos 

lançados pelos Requeridos às fls. 297-304.

Outrossim, certifique-se quanto a intimação da parte Autora e/ou decurso 

do prazo para apresentar impugnação às contestações apresentadas às 

fls. 249-256 e 257-285, conforme determinado às fls. 245.

 Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 38197 Nr: 671-32.2010.811.0053

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCÉLIA FRANCISCA MOYA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BELMONTE ROMEIRO, MARIA 

MARGARETH CORREIA CARVALHO, EZEQUIEL RODRIGUES DE MORAES, 

ANIVALDO ANTONIO SOARES, JOSÉ RODRIGUES DE MORAES, ALINOR 

RODRIGUES DE MORAES, BANCO BANORTE S/A, ENGARRAFADORA DE 

ÁGUA DAS PALMEIRAS LTDA, JOSIMAR DA SILVA, JOÃO BATISTA DA 

COSTA, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO RODRIGUES DE 

ARAÚJO, SANTO DE TAL, JOAO BATISTA DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubi Fachin - OAB:3.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Adelar Dal Pissol - 

OAB:2838/MT

 Vistos etc.

Em atenção ao princípio do contraditório, ampla defesa e à boa-fé 

processual, bem como de modo a evitar surpresas para as partes, nos 

termos do art. 10 do CPC/2015, determino a INTIMAÇÃO da parte Autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca dos argumentos 

lançados pelos Requeridos às fls. 297-304.

Outrossim, certifique-se quanto a intimação da parte Autora e/ou decurso 

do prazo para apresentar impugnação às contestações apresentadas às 

fls. 249-256 e 257-285, conforme determinado às fls. 245.

 Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 38197 Nr: 671-32.2010.811.0053

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCÉLIA FRANCISCA MOYA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BELMONTE ROMEIRO, MARIA 

MARGARETH CORREIA CARVALHO, EZEQUIEL RODRIGUES DE MORAES, 

ANIVALDO ANTONIO SOARES, JOSÉ RODRIGUES DE MORAES, ALINOR 

RODRIGUES DE MORAES, BANCO BANORTE S/A, ENGARRAFADORA DE 

ÁGUA DAS PALMEIRAS LTDA, JOSIMAR DA SILVA, JOÃO BATISTA DA 

COSTA, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO RODRIGUES DE 

ARAÚJO, SANTO DE TAL, JOAO BATISTA DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubi Fachin - OAB:3.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Adelar Dal Pissol - 

OAB:2838/MT

 Vistos etc.

Em atenção ao princípio do contraditório, ampla defesa e à boa-fé 

processual, bem como de modo a evitar surpresas para as partes, nos 

termos do art. 10 do CPC/2015, determino a INTIMAÇÃO da parte Autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca dos argumentos 

lançados pelos Requeridos às fls. 297-304.

Outrossim, certifique-se quanto a intimação da parte Autora e/ou decurso 

do prazo para apresentar impugnação às contestações apresentadas às 

fls. 249-256 e 257-285, conforme determinado às fls. 245.

 Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64501 Nr: 366-43.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos acostados pela Requerida (fls.96-103), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64501 Nr: 366-43.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos acostados pela Requerida (fls.96-103), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64501 Nr: 366-43.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 
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OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos acostados pela Requerida (fls.96-103), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64501 Nr: 366-43.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos acostados pela Requerida (fls.96-103), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 56218 Nr: 811-95.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDSR, LUCIANA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT.

No silêncio, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 56218 Nr: 811-95.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDSR, LUCIANA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT.

No silêncio, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 56218 Nr: 811-95.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDSR, LUCIANA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT.

No silêncio, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 56218 Nr: 811-95.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDSR, LUCIANA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT.

No silêncio, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70222 Nr: 1494-64.2014.811.0053

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO RAMOS DA COSTA, ARNADINA RAMOS DE 

JESUS, BENEDITO SANTANA DA COSTA, ALBERTINA DA COSTA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Cuida-se de ação de investigação de paternidade post mortem movida por 

Arnadina Ramos de Jesus, Silvio Ramos da Costa, Benedito Santana da 

Costa e Albertina da Costa Oliveira, todos qualificados nos autos, qual 

aduzem serem filhos de Ramira Ramos de Jesus e Benedito Gabriel da 

Costa, este último falecido aos 1983.

Narra ainda, que Sr. Benedito Gabriel da Costa não teria realizado o 

registro dos requerentes por motivos alheios.

Com lastro nestas premissas, postula pela declaração de paternidade post 

mortem do requerido em relação ao requerente.

Designada esta solenidade, foram inquiridas dois informantes

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do 

mérito da causa.

Os requerentes aforaram pedido de investigação de paternidade contra os 

requeridos.

Com efeito, denota-se que os requerentes são de fato filhos do Sr. 

Benedito Gabriel da Costa, haja vista que este manteve relacionamento 

amoroso com a mãe dos requerentes, conforme informações prestadas 

pelos depoentes em audiência.

Assim, procedem, portanto, os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos para reconhecer como pai dos requerentes o Sr. 

Benedito Gabriel da Costa. Julgo extinto o processo, à luz do art. 487, I, do 

CPC.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação de Registro 

de Nascimento ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais.

Saem os presentes intimados.

Fixo a quantia de 01 (uma) URH para o defensor dativo nomeado nesta 

solenidade. Expeça-se o necessário.

 Às providências.”

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102092/3/2018 Página 1097 de 1163



 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70222 Nr: 1494-64.2014.811.0053

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO RAMOS DA COSTA, ARNADINA RAMOS DE 

JESUS, BENEDITO SANTANA DA COSTA, ALBERTINA DA COSTA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Cuida-se de ação de investigação de paternidade post mortem movida por 

Arnadina Ramos de Jesus, Silvio Ramos da Costa, Benedito Santana da 

Costa e Albertina da Costa Oliveira, todos qualificados nos autos, qual 

aduzem serem filhos de Ramira Ramos de Jesus e Benedito Gabriel da 

Costa, este último falecido aos 1983.

Narra ainda, que Sr. Benedito Gabriel da Costa não teria realizado o 

registro dos requerentes por motivos alheios.

Com lastro nestas premissas, postula pela declaração de paternidade post 

mortem do requerido em relação ao requerente.

Designada esta solenidade, foram inquiridas dois informantes

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do 

mérito da causa.

Os requerentes aforaram pedido de investigação de paternidade contra os 

requeridos.

Com efeito, denota-se que os requerentes são de fato filhos do Sr. 

Benedito Gabriel da Costa, haja vista que este manteve relacionamento 

amoroso com a mãe dos requerentes, conforme informações prestadas 

pelos depoentes em audiência.

Assim, procedem, portanto, os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos para reconhecer como pai dos requerentes o Sr. 

Benedito Gabriel da Costa. Julgo extinto o processo, à luz do art. 487, I, do 

CPC.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação de Registro 

de Nascimento ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais.

Saem os presentes intimados.

Fixo a quantia de 01 (uma) URH para o defensor dativo nomeado nesta 

solenidade. Expeça-se o necessário.

 Às providências.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70222 Nr: 1494-64.2014.811.0053

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO RAMOS DA COSTA, ARNADINA RAMOS DE 

JESUS, BENEDITO SANTANA DA COSTA, ALBERTINA DA COSTA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Cuida-se de ação de investigação de paternidade post mortem movida por 

Arnadina Ramos de Jesus, Silvio Ramos da Costa, Benedito Santana da 

Costa e Albertina da Costa Oliveira, todos qualificados nos autos, qual 

aduzem serem filhos de Ramira Ramos de Jesus e Benedito Gabriel da 

Costa, este último falecido aos 1983.

Narra ainda, que Sr. Benedito Gabriel da Costa não teria realizado o 

registro dos requerentes por motivos alheios.

Com lastro nestas premissas, postula pela declaração de paternidade post 

mortem do requerido em relação ao requerente.

Designada esta solenidade, foram inquiridas dois informantes

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do 

mérito da causa.

Os requerentes aforaram pedido de investigação de paternidade contra os 

requeridos.

Com efeito, denota-se que os requerentes são de fato filhos do Sr. 

Benedito Gabriel da Costa, haja vista que este manteve relacionamento 

amoroso com a mãe dos requerentes, conforme informações prestadas 

pelos depoentes em audiência.

Assim, procedem, portanto, os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos para reconhecer como pai dos requerentes o Sr. 

Benedito Gabriel da Costa. Julgo extinto o processo, à luz do art. 487, I, do 

CPC.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação de Registro 

de Nascimento ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais.

Saem os presentes intimados.

Fixo a quantia de 01 (uma) URH para o defensor dativo nomeado nesta 

solenidade. Expeça-se o necessário.

 Às providências.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70222 Nr: 1494-64.2014.811.0053

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO RAMOS DA COSTA, ARNADINA RAMOS DE 

JESUS, BENEDITO SANTANA DA COSTA, ALBERTINA DA COSTA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Cuida-se de ação de investigação de paternidade post mortem movida por 

Arnadina Ramos de Jesus, Silvio Ramos da Costa, Benedito Santana da 

Costa e Albertina da Costa Oliveira, todos qualificados nos autos, qual 

aduzem serem filhos de Ramira Ramos de Jesus e Benedito Gabriel da 

Costa, este último falecido aos 1983.

Narra ainda, que Sr. Benedito Gabriel da Costa não teria realizado o 

registro dos requerentes por motivos alheios.

Com lastro nestas premissas, postula pela declaração de paternidade post 

mortem do requerido em relação ao requerente.

Designada esta solenidade, foram inquiridas dois informantes

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do 

mérito da causa.

Os requerentes aforaram pedido de investigação de paternidade contra os 

requeridos.

Com efeito, denota-se que os requerentes são de fato filhos do Sr. 

Benedito Gabriel da Costa, haja vista que este manteve relacionamento 

amoroso com a mãe dos requerentes, conforme informações prestadas 

pelos depoentes em audiência.

Assim, procedem, portanto, os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos para reconhecer como pai dos requerentes o Sr. 

Benedito Gabriel da Costa. Julgo extinto o processo, à luz do art. 487, I, do 

CPC.
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Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação de Registro 

de Nascimento ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais.

Saem os presentes intimados.

Fixo a quantia de 01 (uma) URH para o defensor dativo nomeado nesta 

solenidade. Expeça-se o necessário.

 Às providências.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78778 Nr: 1786-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenil Mendes Dias e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Tainá de Campos Rondon, OAB/MT 22.017 (Tel: 3641-8234 ou 

99624-1364) como Defensora Dativa da parte requerida ELENIL MENDES 

DIAS para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de 

acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos 

processuais praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78778 Nr: 1786-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenil Mendes Dias e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Tainá de Campos Rondon, OAB/MT 22.017 (Tel: 3641-8234 ou 

99624-1364) como Defensora Dativa da parte requerida ELENIL MENDES 

DIAS para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de 

acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos 

processuais praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78778 Nr: 1786-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenil Mendes Dias e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Tainá de Campos Rondon, OAB/MT 22.017 (Tel: 3641-8234 ou 

99624-1364) como Defensora Dativa da parte requerida ELENIL MENDES 

DIAS para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de 

acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos 

processuais praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78778 Nr: 1786-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenil Mendes Dias e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Tainá de Campos Rondon, OAB/MT 22.017 (Tel: 3641-8234 ou 

99624-1364) como Defensora Dativa da parte requerida ELENIL MENDES 

DIAS para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de 

acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos 

processuais praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78778 Nr: 1786-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenil Mendes Dias e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Intimação da Advogada dativa Tainá de Campos Rondon, OAB/MT 22.017 

(Tel: 3641-8234 ou 99624-1364)) da audiência designada para o dia 

12.04.2018 - 15:00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78778 Nr: 1786-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenil Mendes Dias e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Intimação da Advogada dativa Tainá de Campos Rondon, OAB/MT 22.017 

(Tel: 3641-8234 ou 99624-1364)) da audiência designada para o dia 

12.04.2018 - 15:00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78778 Nr: 1786-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenil Mendes Dias e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Intimação da Advogada dativa Tainá de Campos Rondon, OAB/MT 22.017 

(Tel: 3641-8234 ou 99624-1364)) da audiência designada para o dia 

12.04.2018 - 15:00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78778 Nr: 1786-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ABREU
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenil Mendes Dias e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Intimação da Advogada dativa Tainá de Campos Rondon, OAB/MT 22.017 

(Tel: 3641-8234 ou 99624-1364)) da audiência designada para o dia 

12.04.2018 - 15:00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75390 Nr: 360-31.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA LIMA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Certifico que conforme determina CNGC 2.6.5, na expedição de ofícios 

determinando a implantação de benefícios e pensões enviados ao INSS e 

outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados: I - 

comprovante do endereço do autor na comarca; II - da cópia do CPF, da 

carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando 

se tratar de pensão por morte ... , sendo assim, INTIMO a autora que junte 

o item 1 citado acima, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75390 Nr: 360-31.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA LIMA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Certifico que conforme determina CNGC 2.6.5, na expedição de ofícios 

determinando a implantação de benefícios e pensões enviados ao INSS e 

outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados: I - 

comprovante do endereço do autor na comarca; II - da cópia do CPF, da 

carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando 

se tratar de pensão por morte ... , sendo assim, INTIMO a autora que junte 

o item 1 citado acima, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75390 Nr: 360-31.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA LIMA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Certifico que conforme determina CNGC 2.6.5, na expedição de ofícios 

determinando a implantação de benefícios e pensões enviados ao INSS e 

outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados: I - 

comprovante do endereço do autor na comarca; II - da cópia do CPF, da 

carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando 

se tratar de pensão por morte ... , sendo assim, INTIMO a autora que junte 

o item 1 citado acima, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75390 Nr: 360-31.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA LIMA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Certifico que conforme determina CNGC 2.6.5, na expedição de ofícios 

determinando a implantação de benefícios e pensões enviados ao INSS e 

outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados: I - 

comprovante do endereço do autor na comarca; II - da cópia do CPF, da 

carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando 

se tratar de pensão por morte ... , sendo assim, INTIMO a autora que junte 

o item 1 citado acima, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81304 Nr: 980-09.2017.811.0053

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CASSIA PINHEIRO TORTORELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASIL OESTE DE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Márcio Pinheirinho 

Pinheiro - OAB:3.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Cuida-se de ação possessória movida pela parte autora em face da 

requerida, qual foi julgada procedente.

 A requerida ingressou com a ação de embargos de terceiro.

Designada esta solenidade, as partes realizaram acordo consensual.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes em audiência mister a 

extinção do presente processo, com resolução de mérito, à luz do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes em TODOS os seus termos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, 

inc. III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Dou por publicada a presente sentença em audiência. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

Fica a autora Empresa Brasil Oeste de Comércio e Representação LTDA 

autorizada a imediata reintegração dos demais lotes que não estão 

murados. Esta decisão servirá como mandado judicial.

Saem os presentes intimados.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon – Assessor de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81304 Nr: 980-09.2017.811.0053

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CASSIA PINHEIRO TORTORELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASIL OESTE DE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Márcio Pinheirinho 

Pinheiro - OAB:3.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES
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 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Cuida-se de ação possessória movida pela parte autora em face da 

requerida, qual foi julgada procedente.

 A requerida ingressou com a ação de embargos de terceiro.

Designada esta solenidade, as partes realizaram acordo consensual.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes em audiência mister a 

extinção do presente processo, com resolução de mérito, à luz do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes em TODOS os seus termos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, 

inc. III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Dou por publicada a presente sentença em audiência. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

Fica a autora Empresa Brasil Oeste de Comércio e Representação LTDA 

autorizada a imediata reintegração dos demais lotes que não estão 

murados. Esta decisão servirá como mandado judicial.

Saem os presentes intimados.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon – Assessor de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81304 Nr: 980-09.2017.811.0053

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CASSIA PINHEIRO TORTORELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASIL OESTE DE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Márcio Pinheirinho 

Pinheiro - OAB:3.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Cuida-se de ação possessória movida pela parte autora em face da 

requerida, qual foi julgada procedente.

 A requerida ingressou com a ação de embargos de terceiro.

Designada esta solenidade, as partes realizaram acordo consensual.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes em audiência mister a 

extinção do presente processo, com resolução de mérito, à luz do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes em TODOS os seus termos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, 

inc. III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Dou por publicada a presente sentença em audiência. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

Fica a autora Empresa Brasil Oeste de Comércio e Representação LTDA 

autorizada a imediata reintegração dos demais lotes que não estão 

murados. Esta decisão servirá como mandado judicial.

Saem os presentes intimados.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon – Assessor de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81304 Nr: 980-09.2017.811.0053

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CASSIA PINHEIRO TORTORELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASIL OESTE DE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Márcio Pinheirinho 

Pinheiro - OAB:3.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Cuida-se de ação possessória movida pela parte autora em face da 

requerida, qual foi julgada procedente.

 A requerida ingressou com a ação de embargos de terceiro.

Designada esta solenidade, as partes realizaram acordo consensual.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes em audiência mister a 

extinção do presente processo, com resolução de mérito, à luz do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes em TODOS os seus termos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, 

inc. III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Dou por publicada a presente sentença em audiência. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

Fica a autora Empresa Brasil Oeste de Comércio e Representação LTDA 

autorizada a imediata reintegração dos demais lotes que não estão 

murados. Esta decisão servirá como mandado judicial.

Saem os presentes intimados.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon – Assessor de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65221 Nr: 501-55.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONINO CLARO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Gomes Flores Júnior - 

OAB:15.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 89-91.

 Em detida análise dos autos, verifico que a parte Requerente não juntou 

comprovante de residência, não restando, assim, comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Santo Antônio de Leverger, necessária para 

estabelecer a competência deste Juízo, razão pela qual determino a 

intimação da parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos o referido documento, sob pena extinção processual, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Após, devolva-me os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65221 Nr: 501-55.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONINO CLARO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Gomes Flores Júnior - 

OAB:15.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS
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 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 89-91.

 Em detida análise dos autos, verifico que a parte Requerente não juntou 

comprovante de residência, não restando, assim, comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Santo Antônio de Leverger, necessária para 

estabelecer a competência deste Juízo, razão pela qual determino a 

intimação da parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos o referido documento, sob pena extinção processual, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Após, devolva-me os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65221 Nr: 501-55.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONINO CLARO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Gomes Flores Júnior - 

OAB:15.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 89-91.

 Em detida análise dos autos, verifico que a parte Requerente não juntou 

comprovante de residência, não restando, assim, comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Santo Antônio de Leverger, necessária para 

estabelecer a competência deste Juízo, razão pela qual determino a 

intimação da parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos o referido documento, sob pena extinção processual, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Após, devolva-me os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65221 Nr: 501-55.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONINO CLARO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Gomes Flores Júnior - 

OAB:15.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 89-91.

 Em detida análise dos autos, verifico que a parte Requerente não juntou 

comprovante de residência, não restando, assim, comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Santo Antônio de Leverger, necessária para 

estabelecer a competência deste Juízo, razão pela qual determino a 

intimação da parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos o referido documento, sob pena extinção processual, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Após, devolva-me os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 1549-78.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Débora Smerdeck Piotto, OAB/MT 22.984 (Tel: 99215.5333 ou 98118-2442) 

como Defensora Dativa da parte requerida IVANILDO PEREIRA DOS 

SANTOS, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão 

fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os 

atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 1549-78.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Débora Smerdeck Piotto, OAB/MT 22.984 (Tel: 99215.5333 ou 98118-2442) 

como Defensora Dativa da parte requerida IVANILDO PEREIRA DOS 

SANTOS, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão 

fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os 

atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 1549-78.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Débora Smerdeck Piotto, OAB/MT 22.984 (Tel: 99215.5333 ou 98118-2442) 

como Defensora Dativa da parte requerida IVANILDO PEREIRA DOS 

SANTOS, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão 

fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os 

atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 1549-78.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Débora Smerdeck Piotto, OAB/MT 22.984 (Tel: 99215.5333 ou 98118-2442) 

como Defensora Dativa da parte requerida IVANILDO PEREIRA DOS 

SANTOS, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão 

fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os 

atos processuais praticados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73218 Nr: 1219-81.2015.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMAR DIVINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER 

BARBOSA - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do executado, e, 
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ato contínuo, procedo a operação necessária, conforme extrato anexo.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e 

prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73218 Nr: 1219-81.2015.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMAR DIVINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER 

BARBOSA - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do executado, e, 

ato contínuo, procedo a operação necessária, conforme extrato anexo.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e 

prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73218 Nr: 1219-81.2015.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMAR DIVINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER 

BARBOSA - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do executado, e, 

ato contínuo, procedo a operação necessária, conforme extrato anexo.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e 

prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73218 Nr: 1219-81.2015.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMAR DIVINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER 

BARBOSA - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do executado, e, 

ato contínuo, procedo a operação necessária, conforme extrato anexo.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e 

prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65492 Nr: 542-22.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOLIANE JOANA FONTES DE ALMEIDA, JORGINA 

FRANCISCA INACIA, JUDITE AUXILIADORA DE MELO RIBEIRO, ARIANA 

CRISTINA PINHO PLÁCIDO, JACILENE ANGELA DA CONCEIÇÃO, MARIA 

BARTOLINA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTÕNIO 

DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Pinheiro dos 

Santos - OAB:10.315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE os Autores, via DJE, para juntarem aos autos, no prazo de 05 

dias, cópia do acordo celebrado entre as partes, onde conste o valor e a 

forma de pagamento descrita nas manifestações de fls. 210-216, bem 

como, no mesmo prazo, indique a norma que autoriza a celebração de 

acordo por parte do ente público em questão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65492 Nr: 542-22.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOLIANE JOANA FONTES DE ALMEIDA, JORGINA 

FRANCISCA INACIA, JUDITE AUXILIADORA DE MELO RIBEIRO, ARIANA 

CRISTINA PINHO PLÁCIDO, JACILENE ANGELA DA CONCEIÇÃO, MARIA 

BARTOLINA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTÕNIO 

DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Pinheiro dos 

Santos - OAB:10.315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE os Autores, via DJE, para juntarem aos autos, no prazo de 05 

dias, cópia do acordo celebrado entre as partes, onde conste o valor e a 

forma de pagamento descrita nas manifestações de fls. 210-216, bem 

como, no mesmo prazo, indique a norma que autoriza a celebração de 

acordo por parte do ente público em questão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65492 Nr: 542-22.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOLIANE JOANA FONTES DE ALMEIDA, JORGINA 

FRANCISCA INACIA, JUDITE AUXILIADORA DE MELO RIBEIRO, ARIANA 

CRISTINA PINHO PLÁCIDO, JACILENE ANGELA DA CONCEIÇÃO, MARIA 

BARTOLINA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTÕNIO 

DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Pinheiro dos 

Santos - OAB:10.315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE os Autores, via DJE, para juntarem aos autos, no prazo de 05 

dias, cópia do acordo celebrado entre as partes, onde conste o valor e a 

forma de pagamento descrita nas manifestações de fls. 210-216, bem 

como, no mesmo prazo, indique a norma que autoriza a celebração de 

acordo por parte do ente público em questão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65492 Nr: 542-22.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOLIANE JOANA FONTES DE ALMEIDA, JORGINA 

FRANCISCA INACIA, JUDITE AUXILIADORA DE MELO RIBEIRO, ARIANA 

CRISTINA PINHO PLÁCIDO, JACILENE ANGELA DA CONCEIÇÃO, MARIA 

BARTOLINA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTÕNIO 

DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Pinheiro dos 

Santos - OAB:10.315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE os Autores, via DJE, para juntarem aos autos, no prazo de 05 

dias, cópia do acordo celebrado entre as partes, onde conste o valor e a 

forma de pagamento descrita nas manifestações de fls. 210-216, bem 

como, no mesmo prazo, indique a norma que autoriza a celebração de 

acordo por parte do ente público em questão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82892 Nr: 1682-52.2017.811.0053

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÉLIX JERÔNIMO ALVAREZ PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN DERVALHE NATAL - 

OAB:19828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de noticia crime aforada por Claudio Roberto Natal Junior, 

aduzindo uma série de supostos ilícitos penais perpetrados por Felix 

Jeronimo Alvarez.

O despacho inicial determinou que fosse colacionada a respectiva 

procuração em nome da advogada Vivian Dervalhe Natal (OAB - MT nº 

19.828) – (Ref: 4).

Intimada (Ref: 7), esta quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Para que o advogado represente a parte no processo, há de estar 

investido de poderes adequados, que devem ser outorgados por mandato 

escrito, público ou particular, nos termos do art. 105 do CPC.

No presente caso, se verifica que mesmo devidamente intimado para 

regularizar a representação processual, o subscritor da petição inicial 

quedou-se inerte.

O artigo 104 do Código de Processo Civil é claro ao consignar que o 

advogado não será admitido a postular em Juízo sem procuração.

Ademais, o art. 44 do Código de Processo Penal é firme ao determina que 

ao propor a queixa-crime (cujas regras podem ser aplicadas à noticia 

crime), deve o postulante apresentar procuração com poderes especiais.

Desta feita, considerando que o requerente não colacionou aos autos a 

respectiva procuração, mister a extinção do feito.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO EXTINTA sem 

resolução de mérito esta demanda, por verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, o que faço nos termos do art. 485, inc. IV do CPC.

Sem custas ou honorários.

Intime-se via DJE.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82892 Nr: 1682-52.2017.811.0053

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÉLIX JERÔNIMO ALVAREZ PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN DERVALHE NATAL - 

OAB:19828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de noticia crime aforada por Claudio Roberto Natal Junior, 

aduzindo uma série de supostos ilícitos penais perpetrados por Felix 

Jeronimo Alvarez.

O despacho inicial determinou que fosse colacionada a respectiva 

procuração em nome da advogada Vivian Dervalhe Natal (OAB - MT nº 

19.828) – (Ref: 4).

Intimada (Ref: 7), esta quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Para que o advogado represente a parte no processo, há de estar 

investido de poderes adequados, que devem ser outorgados por mandato 

escrito, público ou particular, nos termos do art. 105 do CPC.

No presente caso, se verifica que mesmo devidamente intimado para 

regularizar a representação processual, o subscritor da petição inicial 

quedou-se inerte.

O artigo 104 do Código de Processo Civil é claro ao consignar que o 

advogado não será admitido a postular em Juízo sem procuração.

Ademais, o art. 44 do Código de Processo Penal é firme ao determina que 

ao propor a queixa-crime (cujas regras podem ser aplicadas à noticia 

crime), deve o postulante apresentar procuração com poderes especiais.

Desta feita, considerando que o requerente não colacionou aos autos a 

respectiva procuração, mister a extinção do feito.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO EXTINTA sem 

resolução de mérito esta demanda, por verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, o que faço nos termos do art. 485, inc. IV do CPC.

Sem custas ou honorários.

Intime-se via DJE.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82892 Nr: 1682-52.2017.811.0053

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÉLIX JERÔNIMO ALVAREZ PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN DERVALHE NATAL - 

OAB:19828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de noticia crime aforada por Claudio Roberto Natal Junior, 

aduzindo uma série de supostos ilícitos penais perpetrados por Felix 

Jeronimo Alvarez.

O despacho inicial determinou que fosse colacionada a respectiva 

procuração em nome da advogada Vivian Dervalhe Natal (OAB - MT nº 

19.828) – (Ref: 4).

Intimada (Ref: 7), esta quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Para que o advogado represente a parte no processo, há de estar 

investido de poderes adequados, que devem ser outorgados por mandato 

escrito, público ou particular, nos termos do art. 105 do CPC.

No presente caso, se verifica que mesmo devidamente intimado para 

regularizar a representação processual, o subscritor da petição inicial 

quedou-se inerte.

O artigo 104 do Código de Processo Civil é claro ao consignar que o 

advogado não será admitido a postular em Juízo sem procuração.

Ademais, o art. 44 do Código de Processo Penal é firme ao determina que 

ao propor a queixa-crime (cujas regras podem ser aplicadas à noticia 

crime), deve o postulante apresentar procuração com poderes especiais.

Desta feita, considerando que o requerente não colacionou aos autos a 

respectiva procuração, mister a extinção do feito.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO EXTINTA sem 

resolução de mérito esta demanda, por verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, o que faço nos termos do art. 485, inc. IV do CPC.

Sem custas ou honorários.

Intime-se via DJE.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82892 Nr: 1682-52.2017.811.0053

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÉLIX JERÔNIMO ALVAREZ PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN DERVALHE NATAL - 

OAB:19828/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de noticia crime aforada por Claudio Roberto Natal Junior, 

aduzindo uma série de supostos ilícitos penais perpetrados por Felix 

Jeronimo Alvarez.

O despacho inicial determinou que fosse colacionada a respectiva 

procuração em nome da advogada Vivian Dervalhe Natal (OAB - MT nº 

19.828) – (Ref: 4).

Intimada (Ref: 7), esta quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Para que o advogado represente a parte no processo, há de estar 

investido de poderes adequados, que devem ser outorgados por mandato 

escrito, público ou particular, nos termos do art. 105 do CPC.

No presente caso, se verifica que mesmo devidamente intimado para 

regularizar a representação processual, o subscritor da petição inicial 

quedou-se inerte.

O artigo 104 do Código de Processo Civil é claro ao consignar que o 

advogado não será admitido a postular em Juízo sem procuração.

Ademais, o art. 44 do Código de Processo Penal é firme ao determina que 

ao propor a queixa-crime (cujas regras podem ser aplicadas à noticia 

crime), deve o postulante apresentar procuração com poderes especiais.

Desta feita, considerando que o requerente não colacionou aos autos a 

respectiva procuração, mister a extinção do feito.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO EXTINTA sem 

resolução de mérito esta demanda, por verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, o que faço nos termos do art. 485, inc. IV do CPC.

Sem custas ou honorários.

Intime-se via DJE.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84784 Nr: 271-37.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA JURACY DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial.

Cite-se o Requerido, via remessa dos autos, quanto aos termos da 

presente ação, cientificando-o do prazo para apresentação de defesa 

(art. 335 do NCPC), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (art. 344 do NCPC).

Contestada a ação, manifeste-se a parte Requerente no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, DEFIRO as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC/2015.

Concedo a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, 

inciso I e § 2º do Código de Processo Civil.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84784 Nr: 271-37.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA JURACY DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial.

Cite-se o Requerido, via remessa dos autos, quanto aos termos da 

presente ação, cientificando-o do prazo para apresentação de defesa 

(art. 335 do NCPC), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (art. 344 do NCPC).

Contestada a ação, manifeste-se a parte Requerente no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, DEFIRO as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC/2015.

Concedo a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, 

inciso I e § 2º do Código de Processo Civil.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84784 Nr: 271-37.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA JURACY DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial.

Cite-se o Requerido, via remessa dos autos, quanto aos termos da 

presente ação, cientificando-o do prazo para apresentação de defesa 

(art. 335 do NCPC), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (art. 344 do NCPC).

Contestada a ação, manifeste-se a parte Requerente no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, DEFIRO as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC/2015.

Concedo a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, 

inciso I e § 2º do Código de Processo Civil.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84784 Nr: 271-37.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA JURACY DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial.

Cite-se o Requerido, via remessa dos autos, quanto aos termos da 

presente ação, cientificando-o do prazo para apresentação de defesa 

(art. 335 do NCPC), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (art. 344 do NCPC).

Contestada a ação, manifeste-se a parte Requerente no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, DEFIRO as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC/2015.

Concedo a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, 

inciso I e § 2º do Código de Processo Civil.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84505 Nr: 164-90.2018.811.0053
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 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR VEIGA MONERÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE LARA PINTO, ERLITA FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de imissão de posse com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Edgar Veiga Moneró em face de Benedito da Lara Pinto e 

Erlita Ferreira da Silva, todos qualificados na exordial.

O despacho inicial indeferiu a justiça gratuita e determinou que o autor 

comprovasse o pagamento das custas e despesas processuais (Ref: 4).

Sobreveio juntada do comprovante à Ref: 8.

Não obstante, atento a inicial, verifica-se que o valor atribuído a causa, 

bem como procedeu o pagamento das custas mostram-se incorretos, isto 

porque, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00, o que não 

corresponde ao valor da aquisição do imóvel. O valor da causa deve 

corresponder ao valor da arrematação do imóvel.

Isto porque, segundo entendimento do E. STJ, nas ações de imissão da 

posse, o valor correto à causa é o do montante que levou à aquisição da 

propriedade do imóvel.

 Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. 

VALOR DA CAUSA. PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO FÁTICA 

CONCRETA. - À falta de disposição legal específica no CPC acerca do 

valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência 

assente no STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial 

pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na 

posse. - Ainda que não se vislumbre proveito econômico imediato na ação 

de imissão na posse, não se pode desconsiderar a natureza patrimonial 

da demanda. - Assim sendo, à causa deve ser dado o valor despendido 

pelo autor para aquisição da posse, que, na situação fática específica dos 

autos, corresponde ao valor da adjudicação do imóvel sobre o qual o autor 

pretende exercê-la. (REsp 490.089/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 272).

Desta feita, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a inicial adequando o valor da causa, bem como procedendo ao 

complemento do pagamento das custas e despesas judiciárias, sob pena 

de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84505 Nr: 164-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR VEIGA MONERÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE LARA PINTO, ERLITA FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de imissão de posse com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Edgar Veiga Moneró em face de Benedito da Lara Pinto e 

Erlita Ferreira da Silva, todos qualificados na exordial.

O despacho inicial indeferiu a justiça gratuita e determinou que o autor 

comprovasse o pagamento das custas e despesas processuais (Ref: 4).

Sobreveio juntada do comprovante à Ref: 8.

Não obstante, atento a inicial, verifica-se que o valor atribuído a causa, 

bem como procedeu o pagamento das custas mostram-se incorretos, isto 

porque, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00, o que não 

corresponde ao valor da aquisição do imóvel. O valor da causa deve 

corresponder ao valor da arrematação do imóvel.

Isto porque, segundo entendimento do E. STJ, nas ações de imissão da 

posse, o valor correto à causa é o do montante que levou à aquisição da 

propriedade do imóvel.

 Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. 

VALOR DA CAUSA. PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO FÁTICA 

CONCRETA. - À falta de disposição legal específica no CPC acerca do 

valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência 

assente no STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial 

pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na 

posse. - Ainda que não se vislumbre proveito econômico imediato na ação 

de imissão na posse, não se pode desconsiderar a natureza patrimonial 

da demanda. - Assim sendo, à causa deve ser dado o valor despendido 

pelo autor para aquisição da posse, que, na situação fática específica dos 

autos, corresponde ao valor da adjudicação do imóvel sobre o qual o autor 

pretende exercê-la. (REsp 490.089/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 272).

Desta feita, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a inicial adequando o valor da causa, bem como procedendo ao 

complemento do pagamento das custas e despesas judiciárias, sob pena 

de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84505 Nr: 164-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR VEIGA MONERÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE LARA PINTO, ERLITA FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de imissão de posse com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Edgar Veiga Moneró em face de Benedito da Lara Pinto e 

Erlita Ferreira da Silva, todos qualificados na exordial.

O despacho inicial indeferiu a justiça gratuita e determinou que o autor 

comprovasse o pagamento das custas e despesas processuais (Ref: 4).

Sobreveio juntada do comprovante à Ref: 8.

Não obstante, atento a inicial, verifica-se que o valor atribuído a causa, 

bem como procedeu o pagamento das custas mostram-se incorretos, isto 

porque, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00, o que não 

corresponde ao valor da aquisição do imóvel. O valor da causa deve 

corresponder ao valor da arrematação do imóvel.

Isto porque, segundo entendimento do E. STJ, nas ações de imissão da 

posse, o valor correto à causa é o do montante que levou à aquisição da 

propriedade do imóvel.

 Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. 

VALOR DA CAUSA. PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO FÁTICA 

CONCRETA. - À falta de disposição legal específica no CPC acerca do 

valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência 

assente no STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial 

pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na 

posse. - Ainda que não se vislumbre proveito econômico imediato na ação 

de imissão na posse, não se pode desconsiderar a natureza patrimonial 

da demanda. - Assim sendo, à causa deve ser dado o valor despendido 

pelo autor para aquisição da posse, que, na situação fática específica dos 

autos, corresponde ao valor da adjudicação do imóvel sobre o qual o autor 

pretende exercê-la. (REsp 490.089/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 272).

Desta feita, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a inicial adequando o valor da causa, bem como procedendo ao 

complemento do pagamento das custas e despesas judiciárias, sob pena 

de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84505 Nr: 164-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR VEIGA MONERÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE LARA PINTO, ERLITA FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de imissão de posse com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Edgar Veiga Moneró em face de Benedito da Lara Pinto e 

Erlita Ferreira da Silva, todos qualificados na exordial.

O despacho inicial indeferiu a justiça gratuita e determinou que o autor 

comprovasse o pagamento das custas e despesas processuais (Ref: 4).

Sobreveio juntada do comprovante à Ref: 8.

Não obstante, atento a inicial, verifica-se que o valor atribuído a causa, 

bem como procedeu o pagamento das custas mostram-se incorretos, isto 

porque, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00, o que não 

corresponde ao valor da aquisição do imóvel. O valor da causa deve 

corresponder ao valor da arrematação do imóvel.

Isto porque, segundo entendimento do E. STJ, nas ações de imissão da 

posse, o valor correto à causa é o do montante que levou à aquisição da 

propriedade do imóvel.

 Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. 

VALOR DA CAUSA. PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO FÁTICA 

CONCRETA. - À falta de disposição legal específica no CPC acerca do 

valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência 

assente no STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial 

pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na 

posse. - Ainda que não se vislumbre proveito econômico imediato na ação 

de imissão na posse, não se pode desconsiderar a natureza patrimonial 

da demanda. - Assim sendo, à causa deve ser dado o valor despendido 

pelo autor para aquisição da posse, que, na situação fática específica dos 

autos, corresponde ao valor da adjudicação do imóvel sobre o qual o autor 

pretende exercê-la. (REsp 490.089/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 272).

Desta feita, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a inicial adequando o valor da causa, bem como procedendo ao 

complemento do pagamento das custas e despesas judiciárias, sob pena 

de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84430 Nr: 129-33.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA MINERAÇÃO COMERCIO, TRANSPORTE 

E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em 

cumprimento ao respeitável mandado, expedido pelo MM.º Juiz de Direito 

desta Jurisdição, nos autos da Ação em referência, procedi às diligências 

devidas conforme abaixo:

1 – De posse do mandado e, após algumas diligências, não logrei êxito em 

localizar os bens objetos de busca e apreensão, tampouco, obtive 

quaisquer informações sobre a localização dos mesmos.

 2 - Assim sendo, faço a devolução deste instrumento à Central de 

Mandados desta comarca para as providências cabíveis.

Santo Antônio de Leverger-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Luiz Fernando Corrêa

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84430 Nr: 129-33.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA MINERAÇÃO COMERCIO, TRANSPORTE 

E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em 

cumprimento ao respeitável mandado, expedido pelo MM.º Juiz de Direito 

desta Jurisdição, nos autos da Ação em referência, procedi às diligências 

devidas conforme abaixo:

1 – De posse do mandado e, após algumas diligências, não logrei êxito em 

localizar os bens objetos de busca e apreensão, tampouco, obtive 

quaisquer informações sobre a localização dos mesmos.

 2 - Assim sendo, faço a devolução deste instrumento à Central de 

Mandados desta comarca para as providências cabíveis.

Santo Antônio de Leverger-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Luiz Fernando Corrêa

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84430 Nr: 129-33.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA MINERAÇÃO COMERCIO, TRANSPORTE 

E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em 

cumprimento ao respeitável mandado, expedido pelo MM.º Juiz de Direito 

desta Jurisdição, nos autos da Ação em referência, procedi às diligências 

devidas conforme abaixo:

1 – De posse do mandado e, após algumas diligências, não logrei êxito em 

localizar os bens objetos de busca e apreensão, tampouco, obtive 

quaisquer informações sobre a localização dos mesmos.

 2 - Assim sendo, faço a devolução deste instrumento à Central de 

Mandados desta comarca para as providências cabíveis.

Santo Antônio de Leverger-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Luiz Fernando Corrêa

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84430 Nr: 129-33.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA MINERAÇÃO COMERCIO, TRANSPORTE 

E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em 

cumprimento ao respeitável mandado, expedido pelo MM.º Juiz de Direito 

desta Jurisdição, nos autos da Ação em referência, procedi às diligências 

devidas conforme abaixo:

1 – De posse do mandado e, após algumas diligências, não logrei êxito em 

localizar os bens objetos de busca e apreensão, tampouco, obtive 

quaisquer informações sobre a localização dos mesmos.

 2 - Assim sendo, faço a devolução deste instrumento à Central de 

Mandados desta comarca para as providências cabíveis.

Santo Antônio de Leverger-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Luiz Fernando Corrêa

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 37642 Nr: 507-67.2010.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPRIANA RODRIGUES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 
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Pagliarini - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se os Apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao 

recurso de fls. 119-125.

Após, não havendo apelação adesiva, determino a remessa dos autos ao 

E. TJMT, para o julgamento do recurso interposto, independentemente de 

juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.010, §3º do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 37642 Nr: 507-67.2010.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPRIANA RODRIGUES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se os Apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao 

recurso de fls. 119-125.

Após, não havendo apelação adesiva, determino a remessa dos autos ao 

E. TJMT, para o julgamento do recurso interposto, independentemente de 

juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.010, §3º do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 37642 Nr: 507-67.2010.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPRIANA RODRIGUES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se os Apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao 

recurso de fls. 119-125.

Após, não havendo apelação adesiva, determino a remessa dos autos ao 

E. TJMT, para o julgamento do recurso interposto, independentemente de 

juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.010, §3º do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 37642 Nr: 507-67.2010.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPRIANA RODRIGUES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se os Apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao 

recurso de fls. 119-125.

Após, não havendo apelação adesiva, determino a remessa dos autos ao 

E. TJMT, para o julgamento do recurso interposto, independentemente de 

juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.010, §3º do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77706 Nr: 1398-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT.

No silêncio, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77706 Nr: 1398-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT.

No silêncio, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77706 Nr: 1398-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT.

No silêncio, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77706 Nr: 1398-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT.

No silêncio, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti
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 Cod. Proc.: 83365 Nr: 1935-40.2017.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDC, RCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a Inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, acoste 

aos autos a certidão negativa da prefeitura municipal de Santo Antônio de 

Leverger, bem como comprovante de pagamento do imposto de 

transmissão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83365 Nr: 1935-40.2017.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDC, RCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a Inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, acoste 

aos autos a certidão negativa da prefeitura municipal de Santo Antônio de 

Leverger, bem como comprovante de pagamento do imposto de 

transmissão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83365 Nr: 1935-40.2017.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDC, RCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a Inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, acoste 

aos autos a certidão negativa da prefeitura municipal de Santo Antônio de 

Leverger, bem como comprovante de pagamento do imposto de 

transmissão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83365 Nr: 1935-40.2017.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDC, RCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a Inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, acoste 

aos autos a certidão negativa da prefeitura municipal de Santo Antônio de 

Leverger, bem como comprovante de pagamento do imposto de 

transmissão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 46334 Nr: 20-63.2011.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ERALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, EDSON 

GONÇALVES, MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Pinheiro Espósito - 

OAB:4813, Simei da Silva Barros - OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilza Andréia Bento de 

Oliveira - OAB:9650/MT

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/04/2018, às 13h30minh.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 46334 Nr: 20-63.2011.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ERALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, EDSON 

GONÇALVES, MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Pinheiro Espósito - 

OAB:4813, Simei da Silva Barros - OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilza Andréia Bento de 

Oliveira - OAB:9650/MT

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/04/2018, às 13h30minh.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 46334 Nr: 20-63.2011.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ERALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, EDSON 

GONÇALVES, MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Pinheiro Espósito - 

OAB:4813, Simei da Silva Barros - OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilza Andréia Bento de 

Oliveira - OAB:9650/MT

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/04/2018, às 13h30minh.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 46334 Nr: 20-63.2011.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ERALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, EDSON 
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GONÇALVES, MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Pinheiro Espósito - 

OAB:4813, Simei da Silva Barros - OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilza Andréia Bento de 

Oliveira - OAB:9650/MT

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/04/2018, às 13h30minh.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84505 Nr: 164-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR VEIGA MONERÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE LARA PINTO, ERLITA FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Elaine Freire Alves, OAB/MT 12.952 (Tel: 3621-2005 ou 99651-2981) como 

Defensora Dativa da parte requerida Sr BENEDITO DE LARA PINTO E Sra 

ERLITA FERREIRA DA SILVA (esposa) 65 9283.0740 - 9249.5722, para 

atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo 

com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos processuais 

praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84505 Nr: 164-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR VEIGA MONERÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE LARA PINTO, ERLITA FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Elaine Freire Alves, OAB/MT 12.952 (Tel: 3621-2005 ou 99651-2981) como 

Defensora Dativa da parte requerida Sr BENEDITO DE LARA PINTO E Sra 

ERLITA FERREIRA DA SILVA (esposa) 65 9283.0740 - 9249.5722, para 

atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo 

com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos processuais 

praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84505 Nr: 164-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR VEIGA MONERÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE LARA PINTO, ERLITA FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Elaine Freire Alves, OAB/MT 12.952 (Tel: 3621-2005 ou 99651-2981) como 

Defensora Dativa da parte requerida Sr BENEDITO DE LARA PINTO E Sra 

ERLITA FERREIRA DA SILVA (esposa) 65 9283.0740 - 9249.5722, para 

atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo 

com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos processuais 

praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71980 Nr: 605-76.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio DE MARIA JESUS DA SILVA, LEANDRO 

ANDERSON DA SILVA, LEOMAR AUGUSTO DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos em correição.

DEFIRO o petitório de ref. 09.

 EXPEÇA-SE o necessário à citação tal como postulado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71980 Nr: 605-76.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio DE MARIA JESUS DA SILVA, LEANDRO 

ANDERSON DA SILVA, LEOMAR AUGUSTO DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos em correição.

DEFIRO o petitório de ref. 09.

 EXPEÇA-SE o necessário à citação tal como postulado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71980 Nr: 605-76.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio DE MARIA JESUS DA SILVA, LEANDRO 

ANDERSON DA SILVA, LEOMAR AUGUSTO DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos em correição.

DEFIRO o petitório de ref. 09.

 EXPEÇA-SE o necessário à citação tal como postulado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71980 Nr: 605-76.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio DE MARIA JESUS DA SILVA, LEANDRO 

ANDERSON DA SILVA, LEOMAR AUGUSTO DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos em correição.
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DEFIRO o petitório de ref. 09.

 EXPEÇA-SE o necessário à citação tal como postulado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80307 Nr: 581-77.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO NASCIMENTO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER ELEAZAR SENGER - 

OAB:21924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada por CLAUDIO NASCIMENTO - ME, pelos 

motivos expostos na prefacial.

O Requerente foi intimado ao pagamento das custas, sob pena de 

extinção do processo, mas permaneceu inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Observa-se que fora concedido prazo suficiente para que tais 

irregularidades fossem sanadas, haja vista que o último despacho foi 

publicado via DJE em 09/08/2017, e até a presente data não foi cumprido.

Diante da inércia do Requerente em cumprir o comando judicial que lhes foi 

imposto, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que 

se impõe.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda, à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor. Sem honorários advocatícios.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80307 Nr: 581-77.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO NASCIMENTO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER ELEAZAR SENGER - 

OAB:21924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada por CLAUDIO NASCIMENTO - ME, pelos 

motivos expostos na prefacial.

O Requerente foi intimado ao pagamento das custas, sob pena de 

extinção do processo, mas permaneceu inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Observa-se que fora concedido prazo suficiente para que tais 

irregularidades fossem sanadas, haja vista que o último despacho foi 

publicado via DJE em 09/08/2017, e até a presente data não foi cumprido.

Diante da inércia do Requerente em cumprir o comando judicial que lhes foi 

imposto, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que 

se impõe.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda, à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor. Sem honorários advocatícios.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80307 Nr: 581-77.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO NASCIMENTO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER ELEAZAR SENGER - 

OAB:21924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada por CLAUDIO NASCIMENTO - ME, pelos 

motivos expostos na prefacial.

O Requerente foi intimado ao pagamento das custas, sob pena de 

extinção do processo, mas permaneceu inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Observa-se que fora concedido prazo suficiente para que tais 

irregularidades fossem sanadas, haja vista que o último despacho foi 

publicado via DJE em 09/08/2017, e até a presente data não foi cumprido.

Diante da inércia do Requerente em cumprir o comando judicial que lhes foi 

imposto, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que 

se impõe.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda, à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor. Sem honorários advocatícios.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80307 Nr: 581-77.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO NASCIMENTO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER ELEAZAR SENGER - 

OAB:21924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada por CLAUDIO NASCIMENTO - ME, pelos 

motivos expostos na prefacial.

O Requerente foi intimado ao pagamento das custas, sob pena de 

extinção do processo, mas permaneceu inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Observa-se que fora concedido prazo suficiente para que tais 

irregularidades fossem sanadas, haja vista que o último despacho foi 

publicado via DJE em 09/08/2017, e até a presente data não foi cumprido.

Diante da inércia do Requerente em cumprir o comando judicial que lhes foi 

imposto, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que 

se impõe.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda, à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor. Sem honorários advocatícios.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83295 Nr: 1894-73.2017.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO CORREA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR JOSÉ PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça (R$357,00). Para tanto, a parte requerente 

deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência no valor 

informado. site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83295 Nr: 1894-73.2017.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO CORREA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR JOSÉ PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça (R$357,00). Para tanto, a parte requerente 

deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência no valor 

informado. site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83295 Nr: 1894-73.2017.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO CORREA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR JOSÉ PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça (R$357,00). Para tanto, a parte requerente 

deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência no valor 

informado. site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83295 Nr: 1894-73.2017.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO CORREA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR JOSÉ PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça (R$357,00). Para tanto, a parte requerente 

deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência no valor 

informado. site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7059 Nr: 267-54.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE DOMINGOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188/MT, 

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - OAB:14532, Reynaldo 

Botelho da Fonseca Accioly Junior - OAB:7581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Fabiano Goda PARA 

DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais de 30 

dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 48 

horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7059 Nr: 267-54.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE DOMINGOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188/MT, 

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - OAB:14532, Reynaldo 

Botelho da Fonseca Accioly Junior - OAB:7581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Fabiano Goda PARA 

DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais de 30 

dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 48 

horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7059 Nr: 267-54.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE DOMINGOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188/MT, 

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - OAB:14532, Reynaldo 

Botelho da Fonseca Accioly Junior - OAB:7581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Fabiano Goda PARA 

DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais de 30 

dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 48 

horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7059 Nr: 267-54.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE DOMINGOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188/MT, 

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - OAB:14532, Reynaldo 

Botelho da Fonseca Accioly Junior - OAB:7581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Fabiano Goda PARA 

DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais de 30 

dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 48 

horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 
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sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83600 Nr: 2045-39.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, do CPC/2015. Por oportuno, cancelo a audiência outrora 

designada para o dia 27/02/2018, às 11h30min.Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. Sem custas, em virtude de deferimento de justiça 

gratuita. Sem honorários.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT, bem como a intimação das partes, nos termos do item 

5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT, arquivem-se.Ciência ao MP.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83600 Nr: 2045-39.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, do CPC/2015. Por oportuno, cancelo a audiência outrora 

designada para o dia 27/02/2018, às 11h30min.Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. Sem custas, em virtude de deferimento de justiça 

gratuita. Sem honorários.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT, bem como a intimação das partes, nos termos do item 

5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT, arquivem-se.Ciência ao MP.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83600 Nr: 2045-39.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, do CPC/2015. Por oportuno, cancelo a audiência outrora 

designada para o dia 27/02/2018, às 11h30min.Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. Sem custas, em virtude de deferimento de justiça 

gratuita. Sem honorários.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT, bem como a intimação das partes, nos termos do item 

5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT, arquivem-se.Ciência ao MP.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83600 Nr: 2045-39.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, do CPC/2015. Por oportuno, cancelo a audiência outrora 

designada para o dia 27/02/2018, às 11h30min.Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. Sem custas, em virtude de deferimento de justiça 

gratuita. Sem honorários.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT, bem como a intimação das partes, nos termos do item 

5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT, arquivem-se.Ciência ao MP.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 52245 Nr: 209-07.2012.811.0053

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTDAV, ANÉZIA DA GLÓRIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de LUIZ CESAR VITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE JESUS CASTRO 

BRANDÃO - OAB:14201-A/mt, GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE JESUS CASTRO 

BRANDÃO - OAB:14201-A/mt, GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado GUSTAVO CASTRO 

GARCIA

 PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais 

de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 

48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 52245 Nr: 209-07.2012.811.0053

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTDAV, ANÉZIA DA GLÓRIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de LUIZ CESAR VITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE JESUS CASTRO 

BRANDÃO - OAB:14201-A/mt, GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE JESUS CASTRO 

BRANDÃO - OAB:14201-A/mt, GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado GUSTAVO CASTRO 

GARCIA

 PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais 

de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 

48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 52245 Nr: 209-07.2012.811.0053

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTDAV, ANÉZIA DA GLÓRIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de LUIZ CESAR VITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE JESUS CASTRO 

BRANDÃO - OAB:14201-A/mt, GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE JESUS CASTRO 

BRANDÃO - OAB:14201-A/mt, GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado GUSTAVO CASTRO 

GARCIA

 PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais 

de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 

48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 52245 Nr: 209-07.2012.811.0053

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTDAV, ANÉZIA DA GLÓRIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de LUIZ CESAR VITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE JESUS CASTRO 

BRANDÃO - OAB:14201-A/mt, GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE JESUS CASTRO 

BRANDÃO - OAB:14201-A/mt, GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado GUSTAVO CASTRO 

GARCIA

 PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais 

de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 

48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 45886 Nr: 969-87.2011.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISSILENE AMELIA FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO PEREIRA PLÁCIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ferreira Cavalvante - 

OAB:2.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado José Ferreira 

Cavalvante

 PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais 

de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 

48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 45886 Nr: 969-87.2011.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISSILENE AMELIA FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO PEREIRA PLÁCIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ferreira Cavalvante - 

OAB:2.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado José Ferreira 

Cavalvante

 PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais 

de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 

48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 45886 Nr: 969-87.2011.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISSILENE AMELIA FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO PEREIRA PLÁCIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ferreira Cavalvante - 

OAB:2.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado José Ferreira 

Cavalvante

 PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais 

de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 

48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 45886 Nr: 969-87.2011.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISSILENE AMELIA FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO PEREIRA PLÁCIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ferreira Cavalvante - 

OAB:2.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado José Ferreira 

Cavalvante

 PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais 

de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 

48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74162 Nr: 1684-90.2015.811.0053

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LEVERGER LTDA, NEUZA 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643/MT, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18498
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 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão exarada, ao 

argumento de contradição na sentença exarada.

Postula pela sanação do vício.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com toda a razão o embargante. Efetivamente este Juízo mal analisou os 

argumentos que foram postos na exordial dos embargos à execução e 

respectiva impugnação.

Com efeito, na inicial dos embargos à execução foi pleiteada a exclusão, 

tão-somente, da multa do art. 475-J do antigo CPC, cuja exegese não se 

aplica às execuções contra Fazenda Pública.

E a concordância da embargante/exequente pautou-se nestes termos, 

inclusive com o recálculo do débito.

Mister a correção do que fora decidido.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO, para reconhecer que o débito da demanda principal 

(processo nº 158-64. 2010.811.0053 - Código nº 36255) perfaz o 

montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), bem assim que a multa de 

10% (dez por cento), prevista no antigo art. 475-J do CPC, não é devida.

Remanesce, no mais, a sentença prolatada.

Intimem-se as partes em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) 

dias.

No silêncio, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74162 Nr: 1684-90.2015.811.0053

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LEVERGER LTDA, NEUZA 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643/MT, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18498

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão exarada, ao 

argumento de contradição na sentença exarada.

Postula pela sanação do vício.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com toda a razão o embargante. Efetivamente este Juízo mal analisou os 

argumentos que foram postos na exordial dos embargos à execução e 

respectiva impugnação.

Com efeito, na inicial dos embargos à execução foi pleiteada a exclusão, 

tão-somente, da multa do art. 475-J do antigo CPC, cuja exegese não se 

aplica às execuções contra Fazenda Pública.

E a concordância da embargante/exequente pautou-se nestes termos, 

inclusive com o recálculo do débito.

Mister a correção do que fora decidido.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO, para reconhecer que o débito da demanda principal 

(processo nº 158-64. 2010.811.0053 - Código nº 36255) perfaz o 

montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), bem assim que a multa de 

10% (dez por cento), prevista no antigo art. 475-J do CPC, não é devida.

Remanesce, no mais, a sentença prolatada.

Intimem-se as partes em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) 

dias.

No silêncio, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74162 Nr: 1684-90.2015.811.0053

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LEVERGER LTDA, NEUZA 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643/MT, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18498

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão exarada, ao 

argumento de contradição na sentença exarada.

Postula pela sanação do vício.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com toda a razão o embargante. Efetivamente este Juízo mal analisou os 

argumentos que foram postos na exordial dos embargos à execução e 

respectiva impugnação.

Com efeito, na inicial dos embargos à execução foi pleiteada a exclusão, 

tão-somente, da multa do art. 475-J do antigo CPC, cuja exegese não se 

aplica às execuções contra Fazenda Pública.

E a concordância da embargante/exequente pautou-se nestes termos, 

inclusive com o recálculo do débito.

Mister a correção do que fora decidido.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO, para reconhecer que o débito da demanda principal 

(processo nº 158-64. 2010.811.0053 - Código nº 36255) perfaz o 

montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), bem assim que a multa de 

10% (dez por cento), prevista no antigo art. 475-J do CPC, não é devida.

Remanesce, no mais, a sentença prolatada.

Intimem-se as partes em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) 

dias.

No silêncio, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74162 Nr: 1684-90.2015.811.0053

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LEVERGER LTDA, NEUZA 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643/MT, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18498

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão exarada, ao 

argumento de contradição na sentença exarada.

Postula pela sanação do vício.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com toda a razão o embargante. Efetivamente este Juízo mal analisou os 

argumentos que foram postos na exordial dos embargos à execução e 

respectiva impugnação.

Com efeito, na inicial dos embargos à execução foi pleiteada a exclusão, 

tão-somente, da multa do art. 475-J do antigo CPC, cuja exegese não se 

aplica às execuções contra Fazenda Pública.

E a concordância da embargante/exequente pautou-se nestes termos, 

inclusive com o recálculo do débito.

Mister a correção do que fora decidido.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO, para reconhecer que o débito da demanda principal 

(processo nº 158-64. 2010.811.0053 - Código nº 36255) perfaz o 

montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), bem assim que a multa de 

10% (dez por cento), prevista no antigo art. 475-J do CPC, não é devida.

Remanesce, no mais, a sentença prolatada.

Intimem-se as partes em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) 

dias.

No silêncio, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81517 Nr: 1045-04.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSLLAINE KAROLINE DE MELO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Ferreira - 

OAB:14.548/MT

 Vistos etc.
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DEFIRO o pedido de Ref. 45. Expeça-se o necessário à penhora do bem, 

tal como postulado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81517 Nr: 1045-04.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSLLAINE KAROLINE DE MELO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Ferreira - 

OAB:14.548/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de Ref. 45. Expeça-se o necessário à penhora do bem, 

tal como postulado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81517 Nr: 1045-04.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSLLAINE KAROLINE DE MELO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Ferreira - 

OAB:14.548/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de Ref. 45. Expeça-se o necessário à penhora do bem, 

tal como postulado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81517 Nr: 1045-04.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSLLAINE KAROLINE DE MELO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Ferreira - 

OAB:14.548/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de Ref. 45. Expeça-se o necessário à penhora do bem, 

tal como postulado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66007 Nr: 635-82.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Abreu Leite 

Gonçalves - OAB:317234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Rodrigo de Abreu 

Leite Gonçalves PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua 

carga há mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça 

no prazo de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e 

apreensão de autos, de aplicação de penalidades legais, de 

caracterização de crime de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item 

I) e ainda, de expedição de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos 

autos em seu poder, para o fim de instauração de procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66007 Nr: 635-82.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Abreu Leite 

Gonçalves - OAB:317234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Rodrigo de Abreu 

Leite Gonçalves PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua 

carga há mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça 

no prazo de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e 

apreensão de autos, de aplicação de penalidades legais, de 

caracterização de crime de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item 

I) e ainda, de expedição de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos 

autos em seu poder, para o fim de instauração de procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66007 Nr: 635-82.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Abreu Leite 

Gonçalves - OAB:317234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Rodrigo de Abreu 

Leite Gonçalves PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua 

carga há mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça 

no prazo de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e 

apreensão de autos, de aplicação de penalidades legais, de 

caracterização de crime de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item 

I) e ainda, de expedição de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos 

autos em seu poder, para o fim de instauração de procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66007 Nr: 635-82.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Abreu Leite 

Gonçalves - OAB:317234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Rodrigo de Abreu 

Leite Gonçalves PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua 

carga há mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça 

no prazo de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e 

apreensão de autos, de aplicação de penalidades legais, de 

caracterização de crime de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item 

I) e ainda, de expedição de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos 

autos em seu poder, para o fim de instauração de procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67243 Nr: 1004-76.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERSINA FRANÇA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9.053, 

Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS
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 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Alex José Silva 

PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais de 

30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 48 

horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67243 Nr: 1004-76.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERSINA FRANÇA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9.053, 

Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Alex José Silva 

PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais de 

30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 48 

horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67243 Nr: 1004-76.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERSINA FRANÇA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9.053, 

Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Alex José Silva 

PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais de 

30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 48 

horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67243 Nr: 1004-76.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERSINA FRANÇA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9.053, 

Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Alex José Silva 

PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há mais de 

30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo de 48 

horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão de 

autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime de 

sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição de 

ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65178 Nr: 489-41.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBÍADES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT, SUYAN MAGALHAES DE LIMA - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Nos termos da legislação vigente, intimo a advogada Suyan Magalhães de 

Lima PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65178 Nr: 489-41.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBÍADES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT, SUYAN MAGALHAES DE LIMA - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Nos termos da legislação vigente, intimo a advogada Suyan Magalhães de 

Lima PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65178 Nr: 489-41.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBÍADES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT, SUYAN MAGALHAES DE LIMA - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Nos termos da legislação vigente, intimo a advogada Suyan Magalhães de 

Lima PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65178 Nr: 489-41.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBÍADES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT, SUYAN MAGALHAES DE LIMA - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Nos termos da legislação vigente, intimo a advogada Suyan Magalhães de 

Lima PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 50468 Nr: 1056-43.2011.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA TAMANDARÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Kara José - 

OAB:12956/MT, Valmir Antônio de Moraes - OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Valmir Antônio de 

Moraes PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 50468 Nr: 1056-43.2011.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA TAMANDARÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Kara José - 

OAB:12956/MT, Valmir Antônio de Moraes - OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Valmir Antônio de 

Moraes PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 50468 Nr: 1056-43.2011.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA TAMANDARÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Kara José - 

OAB:12956/MT, Valmir Antônio de Moraes - OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Valmir Antônio de 

Moraes PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 50468 Nr: 1056-43.2011.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA TAMANDARÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Kara José - 

OAB:12956/MT, Valmir Antônio de Moraes - OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Valmir Antônio de 

Moraes PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 39542 Nr: 1002-14.2010.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO STEFANE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FAUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo de Andrade Zagonel - 

OAB:11504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Marcelo de Andrade 

Zagonel PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 39542 Nr: 1002-14.2010.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO STEFANE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FAUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo de Andrade Zagonel - 

OAB:11504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Marcelo de Andrade 

Zagonel PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 39542 Nr: 1002-14.2010.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO STEFANE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FAUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo de Andrade Zagonel - 

OAB:11504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Marcelo de Andrade 

Zagonel PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 39542 Nr: 1002-14.2010.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO STEFANE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FAUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo de Andrade Zagonel - 

OAB:11504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Marcelo de Andrade 

Zagonel PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 57513 Nr: 955-69.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH HATUE WATANABE HATA, FABRICIO TADAHIRO 

HATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS HATA, SUZUCO SENGA HATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalila Coêlho da Silva - 

OAB:6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nery Barco Hernandes 

Junior - OAB:9756, Valmir Antônio de Moraes - OAB:4933/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Valmir Antônio de 

Moraes PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 57513 Nr: 955-69.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH HATUE WATANABE HATA, FABRICIO TADAHIRO 

HATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS HATA, SUZUCO SENGA HATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalila Coêlho da Silva - 

OAB:6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nery Barco Hernandes 

Junior - OAB:9756, Valmir Antônio de Moraes - OAB:4933/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Valmir Antônio de 

Moraes PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 57513 Nr: 955-69.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH HATUE WATANABE HATA, FABRICIO TADAHIRO 

HATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS HATA, SUZUCO SENGA HATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalila Coêlho da Silva - 

OAB:6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nery Barco Hernandes 

Junior - OAB:9756, Valmir Antônio de Moraes - OAB:4933/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Valmir Antônio de 

Moraes PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 57513 Nr: 955-69.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH HATUE WATANABE HATA, FABRICIO TADAHIRO 

HATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS HATA, SUZUCO SENGA HATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalila Coêlho da Silva - 

OAB:6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nery Barco Hernandes 

Junior - OAB:9756, Valmir Antônio de Moraes - OAB:4933/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Valmir Antônio de 

Moraes PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67829 Nr: 1577-17.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESIO GORGONHA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 
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- OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Luis Antônio Siqueira 

Campos PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67829 Nr: 1577-17.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESIO GORGONHA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Luis Antônio Siqueira 

Campos PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67829 Nr: 1577-17.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESIO GORGONHA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Luis Antônio Siqueira 

Campos PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67829 Nr: 1577-17.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESIO GORGONHA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Luis Antônio Siqueira 

Campos PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10731 Nr: 1152-97.2007.811.0053

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEZE ELIAS ZAHRAN, JORGE ELIAS ZAHRAN, 

JOÃO ELIAS ZAHRAN, JEANNETTE ELIAS ZAHRAN, EDUARDO ELIAS 

ZAHRAN FILHO, BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauco Soliani - OAB:OAB/SP 

15.651, heloísa helena soares dib - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19.645, Antônio Fernando Mancini - OAB:1581/MT, 

Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:2915/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado ANDRÉ FERREIRA 

SANTOS MANCINI PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em 

sua carga há mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que 

faça no prazo de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca 

e apreensão de autos, de aplicação de penalidades legais, de 

caracterização de crime de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item 

I) e ainda, de expedição de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos 

autos em seu poder, para o fim de instauração de procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10731 Nr: 1152-97.2007.811.0053

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEZE ELIAS ZAHRAN, JORGE ELIAS ZAHRAN, 

JOÃO ELIAS ZAHRAN, JEANNETTE ELIAS ZAHRAN, EDUARDO ELIAS 

ZAHRAN FILHO, BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauco Soliani - OAB:OAB/SP 

15.651, heloísa helena soares dib - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19.645, Antônio Fernando Mancini - OAB:1581/MT, 

Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:2915/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado ANDRÉ FERREIRA 

SANTOS MANCINI PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em 

sua carga há mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que 

faça no prazo de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca 

e apreensão de autos, de aplicação de penalidades legais, de 

caracterização de crime de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item 

I) e ainda, de expedição de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos 

autos em seu poder, para o fim de instauração de procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10731 Nr: 1152-97.2007.811.0053

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEZE ELIAS ZAHRAN, JORGE ELIAS ZAHRAN, 

JOÃO ELIAS ZAHRAN, JEANNETTE ELIAS ZAHRAN, EDUARDO ELIAS 

ZAHRAN FILHO, BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauco Soliani - OAB:OAB/SP 

15.651, heloísa helena soares dib - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19.645, Antônio Fernando Mancini - OAB:1581/MT, 

Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:2915/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado ANDRÉ FERREIRA 

SANTOS MANCINI PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em 
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sua carga há mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que 

faça no prazo de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca 

e apreensão de autos, de aplicação de penalidades legais, de 

caracterização de crime de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item 

I) e ainda, de expedição de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos 

autos em seu poder, para o fim de instauração de procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10731 Nr: 1152-97.2007.811.0053

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEZE ELIAS ZAHRAN, JORGE ELIAS ZAHRAN, 

JOÃO ELIAS ZAHRAN, JEANNETTE ELIAS ZAHRAN, EDUARDO ELIAS 

ZAHRAN FILHO, BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauco Soliani - OAB:OAB/SP 

15.651, heloísa helena soares dib - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19.645, Antônio Fernando Mancini - OAB:1581/MT, 

Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:2915/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado ANDRÉ FERREIRA 

SANTOS MANCINI PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em 

sua carga há mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que 

faça no prazo de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca 

e apreensão de autos, de aplicação de penalidades legais, de 

caracterização de crime de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item 

I) e ainda, de expedição de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos 

autos em seu poder, para o fim de instauração de procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11004 Nr: 60-50.2008.811.0053

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA DA CRUZ ABREU LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:195750, Alexandre Roese Zerwes - OAB:6.176, Daniel Muller 

Abreu Lima - OAB:6.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Fernandes Napoleão 

de Souza - OAB:OAB/MG 76.842, Márcio José Fernandes Queiroz - 

OAB:OAB/MG 54.495, Túlio Freitas Souza - OAB:OAB/MG 61.284

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado ALEX MARTINS 

SALVATIERRA PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua 

carga há mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça 

no prazo de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e 

apreensão de autos, de aplicação de penalidades legais, de 

caracterização de crime de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item 

I) e ainda, de expedição de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos 

autos em seu poder, para o fim de instauração de procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11004 Nr: 60-50.2008.811.0053

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA DA CRUZ ABREU LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:195750, Alexandre Roese Zerwes - OAB:6.176, Daniel Muller 

Abreu Lima - OAB:6.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Fernandes Napoleão 

de Souza - OAB:OAB/MG 76.842, Márcio José Fernandes Queiroz - 

OAB:OAB/MG 54.495, Túlio Freitas Souza - OAB:OAB/MG 61.284

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado ALEX MARTINS 

SALVATIERRA PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua 

carga há mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça 

no prazo de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e 

apreensão de autos, de aplicação de penalidades legais, de 

caracterização de crime de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item 

I) e ainda, de expedição de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos 

autos em seu poder, para o fim de instauração de procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11004 Nr: 60-50.2008.811.0053

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA DA CRUZ ABREU LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:195750, Alexandre Roese Zerwes - OAB:6.176, Daniel Muller 

Abreu Lima - OAB:6.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Fernandes Napoleão 

de Souza - OAB:OAB/MG 76.842, Márcio José Fernandes Queiroz - 

OAB:OAB/MG 54.495, Túlio Freitas Souza - OAB:OAB/MG 61.284

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado ALEX MARTINS 

SALVATIERRA PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua 

carga há mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça 

no prazo de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e 

apreensão de autos, de aplicação de penalidades legais, de 

caracterização de crime de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item 

I) e ainda, de expedição de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos 

autos em seu poder, para o fim de instauração de procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11004 Nr: 60-50.2008.811.0053

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA DA CRUZ ABREU LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:195750, Alexandre Roese Zerwes - OAB:6.176, Daniel Muller 

Abreu Lima - OAB:6.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Fernandes Napoleão 

de Souza - OAB:OAB/MG 76.842, Márcio José Fernandes Queiroz - 

OAB:OAB/MG 54.495, Túlio Freitas Souza - OAB:OAB/MG 61.284

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado ALEX MARTINS 

SALVATIERRA PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua 

carga há mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça 

no prazo de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e 

apreensão de autos, de aplicação de penalidades legais, de 

caracterização de crime de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item 

I) e ainda, de expedição de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos 

autos em seu poder, para o fim de instauração de procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 57650 Nr: 972-08.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APNDM, ADELÇO GONÇALO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Taques Leite - 

OAB:10986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Akiyoshi Moraes 

Hayashida - OAB:11.578/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12.333/MT

 Vistos etc.

Fls. 141-145: DEFIRO o pedido aventado.

Considerando que a parte Requerente atingiu a maioridade, expeça-se o 

necessário à vinculação/liberação dos valores depositados na conta 

indicada.

Em seguida, nada mais sendo requerido, cumpra-se o despacho de fls. 

140.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 57650 Nr: 972-08.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APNDM, ADELÇO GONÇALO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Taques Leite - 

OAB:10986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Akiyoshi Moraes 

Hayashida - OAB:11.578/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12.333/MT

 Vistos etc.

Fls. 141-145: DEFIRO o pedido aventado.

Considerando que a parte Requerente atingiu a maioridade, expeça-se o 

necessário à vinculação/liberação dos valores depositados na conta 

indicada.

Em seguida, nada mais sendo requerido, cumpra-se o despacho de fls. 

140.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 57650 Nr: 972-08.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APNDM, ADELÇO GONÇALO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Taques Leite - 

OAB:10986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Akiyoshi Moraes 

Hayashida - OAB:11.578/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12.333/MT

 Vistos etc.

Fls. 141-145: DEFIRO o pedido aventado.

Considerando que a parte Requerente atingiu a maioridade, expeça-se o 

necessário à vinculação/liberação dos valores depositados na conta 

indicada.

Em seguida, nada mais sendo requerido, cumpra-se o despacho de fls. 

140.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 57650 Nr: 972-08.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APNDM, ADELÇO GONÇALO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Taques Leite - 

OAB:10986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Akiyoshi Moraes 

Hayashida - OAB:11.578/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12.333/MT

 Vistos etc.

Fls. 141-145: DEFIRO o pedido aventado.

Considerando que a parte Requerente atingiu a maioridade, expeça-se o 

necessário à vinculação/liberação dos valores depositados na conta 

indicada.

Em seguida, nada mais sendo requerido, cumpra-se o despacho de fls. 

140.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 55403 Nr: 666-39.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raoni Teixeira Dos Santos - 

OAB:15468

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Raoni Teixeira Dos 

Santos PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 55403 Nr: 666-39.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raoni Teixeira Dos Santos - 

OAB:15468

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Raoni Teixeira Dos 

Santos PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 55403 Nr: 666-39.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raoni Teixeira Dos Santos - 

OAB:15468

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Raoni Teixeira Dos 

Santos PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 55403 Nr: 666-39.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raoni Teixeira Dos Santos - 

OAB:15468

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Raoni Teixeira Dos 

Santos PARA DEVOLVER OS AUTOS que se encontram em sua carga há 

mais de 30 dias contrariando as normas da CNGC, para que faça no prazo 

de 48 horas, sob pena, de ser expedido mandado de busca e apreensão 

de autos, de aplicação de penalidades legais, de caracterização de crime 

de sonegação de autos (CNGC, item 2.10.4., item I) e ainda, de expedição 

de ofício à OAB/MT comunicando a retenção dos autos em seu poder, 

para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-43.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 1000371-43.2016.8.11.0053 REQUERENTE: CLAUDETE RITA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos etc. 

INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), 

à luz do art. 523, §1º do CPC. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-85.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CANDELARIA DE MESQUITA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 1 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 51977 Nr: 1887-02.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DA SILVA HARTHCOPF DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS - S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611 - MS

 Código nº 51977

Vistos etc.,

 Considerando que na decisão de saneamento e organização do processo 

foi determinado à requerida o pagamento dos honorários do perito, bem 

como, tendo em vista que há valores que se encontram depositados nos 

presentes autos referente aos honorários periciais às fls. 155/157, 

determino que o Sr. Gestor proceda à transferência dos valores 

depositados nos autos ao Perito.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junto a Conta Única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicitando a vinculação dos valores 

constantes às fls. 155/157.

 Após, junte-se aos autos o alvará de liberação.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74097 Nr: 3179-80.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo celebrado em audiência para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta.ARBITRO ex-offício a pensão alimentícia no 

valor de 32.4% do SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE equivalente na presente 

data em R$ 300,34 (trezentos reais e trinta e quatro centavos). Sem 

condenação em custas e em honorários advocatícios tendo em vista que, 

a Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a 

Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, 

indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor [TJ/MT - 

AgR 25747/2016].Notifique-se o Ministério Público.Cadastre o advogado da 

parte requerida no sistema Apolo.Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-seRegistre-se 

(art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI). Intime-seCumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 09 de outubro de 2017.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13146 Nr: 875-60.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR ANTÔNIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIANO DA SILVA MAIA NETO, 

APARECIDA DONIZETE MAGIO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO TOSTES 

CARDOSO - OAB:6635/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 

10.041, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:MT 6184

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 875-60.2006.811.0039 Código 13146

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: OSMAIR ANTÔNIO SILVA

PARTE REQUERIDA: VALERIANO DA SILVA MAIA NETO e APARECIDA 

DONIZETE MAGIO MAIA

INTIMANDO (A, S): Requerente: Osmar Antônio Silva, Cpf: 21074925149, 

Rg: 577.278 SSP GO Filiação: Olímpio Firmino da Silva e de Arlinda Maria 

de Jesus, data de nascimento: 17/08/1959, brasileiro(a), natural de 

Itauçú-GO, solteiro(a), lavrador - agricultor, Endereço: Atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/07/2006

VALOR DA CAUSA: R$ 370.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Indenização por Perdas e Danos, Lucros Cessantes com Pedido de 

Antecipação Parcial de Tutela Initio Litis Via Liminar em que OSMAIR 

ANTONIO SILVA move em desfavor VALERIANO DA SILVA MAIA NETO e 

APARECIDA DONIZETE MAGIO MAIA, todos devidamente qualificados. O 

requerido às fls. 246/320 arguiu prescrição do instrumento particular de 

contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural. Devidamente 

intimada acerca do requerimento para reconhecimento da prescrição, o 

requerente nada manifestou, bem como, após, houve renuncia de seu 

outorgado alegando para tanto que o requerente encontra-se em lugar 
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incerto e não sabido. É o relato. Decido. De proêmio, cabe salientar que a 

prescrição das ações de cobrança de título extrajudicial encontra-se 

respaldada no artigo 206, parágrafo quinto do Código Civil. Nessa toada, 

assim dispõe o artigo 206, § 5°, do CC, “in verbis”: Art. 206. Prescreve: [...] 

“Omissis” § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular; A única causa de 

interrupção verificada, nos moldes do art. 202 e 203 do Código Civil, foi a 

prolação do despacho do juiz que ordenou a citação dos requeridos 

ocorrida na data de 02 de outubro de 2006, às fls73/74, esta que ocorreu 

na data de 10 de setembro de 2014 em decorrência de ter sido 

considerada nula a citação por edital. Portanto, tem-se que já decorreu 

prazo superior ao previsto em lei, haja vista que a celebração do contrato 

fora efetuada em 20/12/2004, o que torna o reconhecimento da prescrição 

medida escorreita. Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, “mutatis mutantis”: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA 

ORIUNDA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – ART. 206. §5º, I, DO CC - 

TERMO INICIAL - ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO - 

AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo 

prescricional aplicado às Ações de Execução de Título Extrajudicial é o 

quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), e tem início no dia do vencimento da 

última parcela da avença. (AI 50472/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/05/2016, 

Publicado no DJE 31/05/2016) Ante o exposto, declaro prescrita a dívida 

objeto da presente demanda, julgando o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Sentença não sujeita a duplo grau de jurisdição. 

Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da causa. Não havendo 

recurso tempestivo, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra- e. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 01 de março de 2017. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Souza, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 23 de outubro de 2017.

Igor Christian Adriano Salgueiro

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13146 Nr: 875-60.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR ANTÔNIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIANO DA SILVA MAIA NETO, 

APARECIDA DONIZETE MAGIO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO TOSTES 

CARDOSO - OAB:6635/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 

10.041, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:MT 6184

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 1306-16.2014.811.0039 Código 56455

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: DANIEL GOMES DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Daniel Gomes de Souza, Cpf: 05902790174, Rg: 

2.581.250-5 SSP MT Filiação: Antonio Pereira Gomes de Souza e Luzia 

Gomes de Souza, data de nascimento: 24/10/1991, brasileiro(a), natural de 

Araputanga-MT, casado(a), soldador, pintor e serviços gerais, Endereço: 

Atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: VISTOS ETC., O Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia em desfavor de DANIEL GOMES DE SOUZA, qualificado nos 

autos, dando-o como incurso nas disposições dos artigos 21, caput, do 

Decreto-Lei n° 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e 

na forma do art. 69, caput, do mesmo diploma. Consta na peça acusatória, 

em síntese, que: No dia 25 de julho de 2014, por volta de 22h30min, na 

Alameda Santa Fé do Sul, n. 1163, Jardim São Francisco, nesta cidade e 

Comarca de São José dos Quatro Marcos, o denunciado DANIEL GOMES 

DE SOUZA, vulgo “TUQUIM”, com consciência e vontade, de modo a 

configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei específica, 

praticou vias de fatos contra a vítima, Dayane Timoti Silva, sua convivente. 

Extrai-se dos autos que o denunciado e a vítima conviveram há 

aproximadamente 6 (seis) meses, sendo que o denunciado passou a 

fazer uso imoderado de entorpecentes e álcool, motivo que trazia 

discórdia à convivência do casal, uma vez que a vitima pedia sempre para 

que seu companheiro largasse o vício. Sendo assim, nas circunstâncias 

de tempo e de local supramencionadas o increpado, nervosos, passou a 

xingar a vítima, de maneira tal que a vítima, aterrorizada com a situação 

ligou para a sua tia, Josiane Aparecida Reis de Faria, que se fez presente 

no local para tentar apaziguar os ânimos. Ressai dos autos que a vítima 

não revidava as agressões e limitava-se a pedir que o denunciado 

parasse de xingá-la e que saísse de casa. Então, no momento em que 

DANIEL resolveu sair de casa, já na rua, voltou e, segurando Dayane pelo 

rosto com uma das mãos, com a outra deu dois socos em sua cabeça, 

sendo que após as agressões físicas, empreendeu fuga, uma vez que a 

testemunha Josiane havia chamado a polícia. Abstrai-se que, apesar das 

agressões, a vítima não restou lesionada. Auto de prisão em flagrante 

acostado à fl. 10. Boletim de ocorrência fls. 18/19. Recebida a denúncia na 

data de 29/08/2014 (fl. 41/42). Devidamente citado apresentou resposta à 

acusação (fl. 57). Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas e 

vítima (fls. 73/78), bem como colhido o interrogatório do acusado às fls. 

97/99. Em memoriais, a nobre presentante do Ministério Público, pede a 

condenação do denunciado nos exatos termos da peça acusatória (fls. 

113/117). A douta defesa, por sua vez, propugnou sua absolvição sob o 

argumento de que a briga foi iniciada pela vítima (fls. 120/122). Vieram-me 

os autos conclusos. Relatei. Fundamento e decido. De proêmio, insta 

salientar a presença das condições genéricas da ação (legitimidade ad 

causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade aparente, interesse de 

agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 c/c art. 18 do Código de 

Processo Penal). Da mesma forma, estão presentes os pressupostos 

processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, 

capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, 

originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela 

qual passo a analisar o mérito da acusação. A materialidade do crime se 

fez comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, 

termos de depoimentos e declarações, bem como pelos demais 

documentos colacionados aos autos. Nestes termos, não se discute nos 

autos a configuração da materialidade da contravenção. No que se refere 

à autoria delitiva, tenho que esta restou suficientemente comprovada, 

senão vejamos. Dayane Timoti Silva, vítima ouvida em juízo, afirmou que a 

briga iniciou em razão do acusado ter ingerido bebida alcoólica e a vítima 

ter iniciado uma discussão, falando que não queria que ele bebesse. 

Relatou que o acusado lhe empurrou por duas vezes devido ao fato da 

vítima ter tentado lhe impedir de ir embora. Informa que o acusado lhe deu 

dois tapas no rosto, mas que não lhe causou lesões. Josiane Aparecida 

Reis de Faria, testemunha ouvida perante o juízo, afirmou que a vítima ligou 

para a depoente pois estavam discutindo devido à bebida. Detalha que o 

acusado empurrou a vítima por duas vezes. O acusado, quando ouvido 

em juízo, relatou que começaram a discutir e foi pegar suas coisas para ir 

embora, quando teve que empurrar a vítima porque não queria que o réu 

fosse embora de casa. No caso em comento, resta induvidoso o 

cometimento do crime tipificado no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/1941 

(Lei das Contravenções Penais), consistente na violência empregada 

contra a pessoa, sem, contudo, provocar-lhe lesão corporal, pois restou 

patente nos autos a configuração do delito bem como a autoria delitiva na 

pessoa do acusado. Tal conclusão ressai das declarações da vítima, a 

qual possui especial relevância probatória, como fundamentado acima. 

Destarte, resta imperativo a confecção de um édito condenatório, haja 

vista, estar comprovado à materialidade do crime, bem como a sua autoria 

delitiva, na pessoa do denunciado. Portanto, verificando que os elementos 

indiciários atinentes à autoria delitiva suscitados no âmbito investigativo 
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restaram completamente evidenciados no âmbito judicial, a condenação é 

medida escorreita, eis que respaldada em seguros elementos de provas, 

já submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu DANIEL GOMES DE 

SOUZA, já qualificado nos autos, como incurso nas disposições do art.21, 

caput, do Decreto-Lei n° 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código 

Penal, em concurso material (art. 69, CP). PASSO A DOSAR A PENA A 

pena prevista para o crime, nos termos do artigo 21 da LCP é de prisão 

simples, de quinze dias a três meses, ou multa. (Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que: I ) a 

culpabilidade do réu, como é sabido, compreende a reprovação social que 

o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. 

Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza; II) 

antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, 

antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria 

criminal. Vislumbro que o acusado possui antecedentes maculados; III) 

conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da 

família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo 

qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor 

seria a inserção social . Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, 

não há elementos capazes de auferir tal quesito; IV) personalidade - 

deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros 

de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual 

tende . Pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade 

desviada do homem médio; V) motivos do crime - é a razão de ser de 

alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser 

utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são 

justificáveis . São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido; VI) 

circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os 

elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua 

gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação 

delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o 

objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do 

fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. (No caso dos 

autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o 

acusado mereça majoração da pena base; VII) o comportamento da vítima 

- Em nada contribuiu para a prática delituosa; VIII) as consequências do 

crime – Não foram graves. Nestes termos, considerando as causas 

objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 15 (quinze) 

dias de prisão simples. No que tange a segunda etapa de fixação da pena, 

observo a presença da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP, não 

subsistindo qualquer atenuante, eis porque conduzo a pena ao patamar de 

20 (vinte) dias de prisão simples. Quanto à terceira fase de fixação da 

pena, vislumbro que não há causas de diminuição ou aumento de pena 

que possam alterar a reprimenda imposta. Sendo assim, torno definitiva a 

pena no patamar 20 (vinte) dias de prisão simples. O regime inicial de 

cumprimento da pena deverá ser o aberto, em atenção ao disposto no art. 

33, §2°, “c”, do CP. Quanto à substituição da pena de liberdade por 

restritiva de direito com respaldo no voto da Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, condutor do HC STJ nº 180353/MS, Dje 29/11/2010 - entendo ser 

possível, no caso, a aplicação do art. 44, do Código Penal. De fato, não há 

dúvida que o art. 44, I, do Código Penal, proíbe a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como o artigo 46 do Código 

Penal somente permite a prestação de serviços à comunidade quando a 

condenação for superior a seis meses. Ocorre que o artigo 4º da Lei 

11.340/2006 determina que na interpretação da Lei se leve em conta os 

fins sociais a que ela se destina. Portanto, utilizando-se de uma 

interpretação finalística e conforme a Constituição, levando-se em 

consideração os princípios da individualização da pena e 

proporcionalidade, tenho por justa e adequada a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito, vez que cumpre, na íntegra, 

a finalidade da Lei e, ainda, por ser tal medida suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime. A lei 11.340/06 prescreve que, na sua 

interpretação, “serão considerados os fins sociais a que ela se destina”, 

sendo certo que a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva 

de direitos, a meu sentir, se coaduna com os ditames da proporcionalidade 

e da razoabilidade. No que tange a pena restritiva de direitos, 

considerando que o art. 17 da mencionada Lei 11.340/06 veda a aplicação 

de pena pecuniária ou a substituição por multa, isoladamente, e não 

obstante o artigo 46, do Código Penal, bem como observado o disposto no 

art. 44, §2°, primeira parte, do CP, substituo a pena privativa de liberdade 

por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas, em local e nas condições 

estabelecidas pelo juízo da execução penal. Registro que o 

descumprimento injustificado da pena restritiva de direito, acima aplicada, 

ensejará sua revogação e, consequentemente a execução da pena 

privativa de liberdade pelo réu. (art. 44, §4°, CP). Prejudicada a análise do 

cabimento de suspensão condicional da pena, diante da substituição da 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, conforme o item 

supra (artigo 77, inciso III, do Código Penal). DISPOSIÇÕES FINAIS 

Transitada em julgado a condenação, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados, bem como, expeça-se Guia de Execução Penal definitiva, 

encaminhando-a a Vara de Execuções Penais deste Juízo. Após o trânsito 

em julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos políticos do 

condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação, o que significa 

o cumprimento integral, inclusive, de eventuais penas acessórias, que não 

se confunde com a perda dos direitos políticos (CF/88, art. 15, inciso III). 

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação 

Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca de 

São José dos Quatro Marcos–MT, para as anotações pertinentes. 

Intime-se a vítima dos termos da presente sentença, nos termos do art. 

201, § 2o do CPP (O ofendido será comunicado dos atos processuais 

relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de 

data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a 

mantenham ou modifiquem) e § 3o do CPP, por extensão (as 

comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele 

indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico), 

certificando-se nos autos. Intime-se o réu pessoalmente da sentença, nos 

moldes do art. 392 do Código de Processo Penal. Transitada em julgado, e 

cumpridas às determinações acima, arquive-se, como de praxe. Às 

providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se do necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 6 de maio 

de 2017. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria. , digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 23 de outubro de 2017.

Igor Christian Adriano Salgueiro

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69559 Nr: 1074-33.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ALMEIDA 

TAMANDARÉ NOVAES - OAB:OAB/MT 19946/0

 AUTOS Nº. 1074-33.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 69559.

Vistos.

 Trata-se de Ação de Alimentos e Guarda ajuizada por João Pedro Passos 

Penido, representado por sua genitora, Daiane Ferreira Passos Penido em 

face de Webster Fraga Penido Passos, todos devidamente qualificados 

nos autos.

O feito tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de 

regência, tendo pugnado as partes pela homologação de acordo à Ref. 

290/292.

 Acordou-se que o genitor ficará responsável pelo pagamento de 

alimentos no importe de 30% (trinta por cento) dos proventos integrais 

percebidos pelo requerido, descontados diretamente em folha de 

pagamento, perfazendo atualmente a quantia de R$ 1.083,72 (mil e oitenta 

e três reais e setenta e dois centavos), que deverá ser depositado na 

conta corrente da em nome do infante, qual seja, nº. 21.181-8, agência nº. 

2505-4, Banco do Brasil, até o dia 10 de cada mês.

 Consta, também, do aludido acordo, que a guarda da criança será 

compartilhada e quanto as visitas, será exercida de forma livre de 

segunda à sexta feira, e durante os finais de semana as visitas serão de 

forma alternadas entre os genitores, quanto as férias escolares, os 

primeiros 15 (quinze) dias ficará com o pai e os últimos dias com a mãe, 

bem como, em relação as datas comemorativas de fim de ano, o natal 
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ficará com o genitor e o ano novo com a genitora, e, quanto as datas 

comemorativas em relação ao dias dos pais e mães, a prole ficará com o 

genitor homenageado.

Tendo em vista o interesse de incapaz, foi intimado o Ministério Público que 

manifestou-se favoravelmente à homologação do acordo entabulado entre 

as partes.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções.

 Verifico que as cláusulas do acordo encontram-se regulares e 

preenchem os requisitos legais. Os acordantes ajustaram sobre os 

alimentos e visita do filho menor que possuem em comum. Não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

 Mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, assim, havendo autocomposição entre as partes 

nada mais resta senão homologá-lo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO PARCIALMENTE a autocomposição derradeira em todos 

os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.

Destaco que o acordo extrajudicial abrange pedidos adicionais dos 

pleiteados na exordial, os quais estão sendo discutidos em autos próprios, 

sob o processo nº. 1073-48.2016.0039, e código nº. 69557, competência 

deste juízo, assim, serão decididos em momento oportuno.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

nos termos do acordo pactuado.

 Oficie-se a instituição empregadora do genitor fornecida nos autos para 

que os valores a titulo de pensão alimentícia sejam descontados mediante 

folha de pagamento e, posteriormente depositados na conta bancária 

apontada pela representante legal do menor impúbere, devendo o 

desconto ocorrer a partir da primeira remuneração posterior do genitor, a 

contar do protocolo do ofício sob pena de incorrer em crime de 

desobediência ou prevaricação [art. 529, §1º, CPC].

Consigo que deverá a instituição empregadora informar nos autos o 

cumprimento da presente determinação.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se.

Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53888 Nr: 1658-08.2013.811.0039

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEUZA DE LIMA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BRAZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 Vistos.Trata-se de Ação de procedimento comum proposta por 

MARINEUZA DE LIMA CARVALHO em face de ROBERTO BRAZ DE 

CARVALHO todos devidamente qualificados nos autos.Exarada sentença 

extintiva, vislumbro que o magistrado que me antecedeu condenou a parte 

autora em custas processuais., DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais iniciais, que deverão ser pagas em 06 (seis) parcelas com 

vencimento mensal a partir do primeiro pagamento nos moldes do art. 468, 

§7º, CNGC/MT.Remeta os autos ao cartório distribuidor, para que, seja 

efetuado o cálculo do montante a ser recolhimento mensalmente pela parte 

autora nos moldes do art. 468, §7º, CNGC/MT. Após, intime-se a parte 

a u t o r a  p a r a  i m p u l s i o n a r  o  f e i t o  e m  1 5  ( q u i n z e ) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MTde janeiro de 

2018.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de DireitoAUTOS Nº 

1658-08.2013.811.0039CÓDIGO 53888Vistos.Trata-se de Ação de 

procedimento comum proposta por .Desta feita, DEFIRO o parcelamento 

das custas processuais iniciais, que deverão ser pagas em 06 (seis) 

parcelas com vencimento mensal a partir do primeiro pagamento nos 

moldes do art. 468, §7º, CNGC/MT.Remeta os autos ao cartório 

distribuidor, para que, seja efetuado o cálculo do montante a ser 

recolhimento mensalmente pela parte autora nos moldes do art. 468, §7º, 

CNGC/MT. Após, intime-se a parte autora para impulsionar o feito em 15 

(quinze) dias.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT de 

janeiro de 2018.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84124 Nr: 4522-77.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE PINA BORGES - 

OAB:296365

 Código nº. 84124.

Vistos.

Considerando o descredenciamento da conciliadora deste juízo, bem como 

devido o fato não ter tempo hábil para o credenciamento do próximo 

colocado do teste seletivo, redesigno AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

anteriormente designada para a data mais próxima disponível na pauta, 

qual seja 12 de abril de 2018, às 15h 30 min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53479 Nr: 1271-90.2013.811.0039

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, FGDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - 

OAB:MT 14.238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1271-90.2013.811.0039

CÓDIGO 53479

Vistos.

Trata-se de MEDIDA DE PROTEÇÃO proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, visando resguardar os direitos do menor FÁBIO 

GONÇALVES SILVA JÚNIOR (17 anos), já qualificados nos autos.

 Em decisão exarada em sede de liminar (f. 16/17), fora deferido o 

acompanhamento temporário do adolescente, pela equipe interdisciplinar, 

composta pelo Conselho Tutelar, Assistência Social e Psicóloga, dentre 

outras medidas.

Pois bem. Em manifestação de f. 350, o Ministério Público postulou pela 
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continuidade das medidas de proteção aplicadas.

Para tanto, considerando o teor dos relatórios psicossociais juntados aos 

autos, DEFIRO o requerimento ministerial de f. 350 e, por consequência, 

PRORROGO o acompanhamento por equipe interdisciplinar do adolescente 

FÁBIO GONÇALVES SILVA JÚNIOR (17 anos), por mais 06 (seis) meses, 

a partir desta data.

Notifique-se a equipe técnica deste juízo, bem como Conselho Tutelar, 

para que tomem ciência desta prorrogação, bem como para que apresente 

de forma mensal relatório psicossocial.

Apresentado aos autos o relatório mensal, cientifique-se o “Parquet”.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77779 Nr: 1203-04.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.B. DA SILVA PINHEIRO-ME, MARIA BERNADETE DA 

SILVA PINHEIRO, JOÃO PINHEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deste modo aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento carreado 

aos autos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75017 Nr: 3622-31.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIEL J. DE ARAÚJO & CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na inicial, para o fim de 

DETERMINAR a busca e apreensão do seguinte bem móvel e seus 

respectivos documentos, conforme art. 3º, §14, Decreto 911/69: PICKUP 

TOYOTA HILUX, COR PRETA – ANO/MOD 2010/2011 – COR PRETA – 

RENAVAM 284004634 – CHASSI 8AJFZ29GXB6125288 – PLACA 

NJT-3133.A propósito, nomeio como depositário fiel do bem móvel sobre o 

qual recai o ato de constrição judicial o representante legal da empresa 

requerente. Ao efetuar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

deverá o requerido entregar o bem e seus respectivos documentos, 

consoante dispõe o art. 3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei nº 

911/69.Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão.Cientifique-se o requerido 

para, querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar 

deferida nestes autos pague a integralidade da dívida conforme os valores 

apontados pela parte autora ocasião em que o bem lhe será restituído livre 

do ônus, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da medida liminar, caso queira, apresente resposta [art. 3.º, §§ 

1.º, 2.º e 3.º, do Decreto-lei n.º 911/69, de acordo com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei n.º 10.931/04].Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão.Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC.Decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias permanecendo silente a parte requerida, 

voltem-me conclusos para apreciação do pedido de restrição judicial do 

bem móvel discutido nos autos.Ademais, considerando que não fora 

cumprida a determinação da sentença de ref. 14, qual seja, oficiar a depor 

desta comarca, DETERMINO que proceda a secretaria com expedição de 

ofício , haja vista haver em trâmite neste Juízo Ação de Inventário, de 

código 16398, em que possui como parte inventariada a pessoa utilizada 

como avalista pelo requerido, distribuído em 23/11/2007, ou seja, pretérito 

a data do contrato firmado entre as partes. Expeça-se o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75017 Nr: 3622-31.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIEL J. DE ARAÚJO & CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado(a) da parte requerente, para manifestar-se 

acerca do pagamento efetuado pelo requerido em 23/02/2018 (ref. 39), 

bem como, acerca do pedido de restituição do veículo a parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79660 Nr: 2144-51.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA EFETUAR O DEPOSITO 

DA DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA DEVENDO SER INDENTIFICADO O 

DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), CONFOME 

PROVIMENTO 07/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84404 Nr: 4609-33.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN TEIXEIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA EFETUAR O 

COMPLEMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO VALOR DE 

R$ 1.430,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS), CONFOME 

PROVIMENTO 07/2017-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73379 Nr: 2829-92.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&ML-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARAO - OAB:8313

 Autos nº. 2829-92.2016.811.0039.
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Código nº. 73379.

 Vistos.

Banco Bradesco S.A. ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão em 

desfavor de Mendes & Mendes Ltda - ME, objetivando a apreensão do 

bem móvel alienado.

Entrementes, em referência nº. 51/52, o autor colacionou aos autos o 

acordo entabulado entre as partes, requerendo, por fim, sua homologação 

e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referência nº. 51/52), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 51/52 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63227 Nr: 1283-36.2015.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDSD, NDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Autos nº. 1283-36.2015.811.0039.

Código nº. 63227.

Vistos.

Defiro o petitório retro de referência nº. 81, e, DETERMINO que seja 

procedida nova citação do requerido no endereço constante na exordial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70347 Nr: 1343-72.2016.811.0039

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 1343-72.2016.811.0039 CÓDIGO 70347

 ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: LUIZ MATHEUS SANTOS DE JESUS

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Luiz Matheus Santos de Jesus, Cpf: 

03235508198, Rg: 2.120.599-0 SSP MT Filiação: Rubens de Jesus e 

Larinete dos Santos de Celis, data de nascimento: 16/03/1998, 

brasileiro(a), natural de Hortelandia-SP, solteiro(a), pensionista, Endereço: 

Atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/07/2016

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. O Ministério Público Estadual representou Luís 

Matheus Santos de Jesus, devidamente qualificado nos autos, pela prática 

de ato infracional análogo ao capitulado no caput do artigo 28 da Lei 

11.343/06, pleiteando a aplicabilidade das medidas socioeducativas. Narra 

à peça representativa que: Consta dos inclusos autos de investigação de 

ato infracional que no dia 25 de setembro de 2015, por volta das 

19h20min, na Avenida Rio Grande do Sul, próximo ao “Bar da Neide”, 

neste Município de São José dos Quatro Marcos-MT, LUIZ MATHEUS 

SANTOS DE JESUS, foi abordado e flagrado por policiais militares trazendo 

consigo, para fins de consumo pessoal, uma porção de substância 

entorpecente – maconha, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal e regulamentar (vide laudo de constatação de fls. 

13/14). Representação recebida na data de 20 de julho de 2016 (ref. 

04).Audiência de apresentação, realizada por carta precatória na 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, em ref. 16, momento em que o 

infrator foi ouvido. Na audiência de continuação foram ouvidas 

testemunhas (ref. 43)Em sede de alegações finais, pugnou o Ministério 

Público pela total procedência da representação e pleiteou aplicação da 

medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade (ref. 49). 

A defesa pugnou pela aplicação de medida socioeducativa mais branda, 

diversa da internação (ref. 55). É o breve relato. Fundamento e decido. De 

proêmio, cumpre ressaltar que não houve a apresentação de defesa 

prévia, porém a ausência de tal peça não acarreta nulidade, pois não 

prejudica a defesa do adolescente infrator, tratando-se de manifestação 

opcional. No mais, ressalto que houve a nomeação da Defensoria Pública 

para patrocinar a defesa do adolescente, bem como esta foi devidamente 

intimada para tanto, optando por não apresentar a defesa preliminar. O 

Ministério Público atribuiu ao menor, Luís Matheus Santos de Jesus a 

prática do ato infracional análogo ao crime previsto no caput do artigo 28 

da Lei 11.343/06. Assim dispõe o artigo 114 do ECA acerca das medidas 

socioeducativas: “Art. 114 – A imposição das medidas previstas nos 

incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes da 

autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, 

nos termos do art. 127”.Assim, para aplicação das medidas previstas nos 

incisos II a VI do art. 112 (obrigação de reparar o dano; prestação de 

serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de 

semiliberdade; e internação em estabelecimento educacional) é necessário 

provas suficientes da autoria e materialidade da infração. Para a 

advertência basta a prova da materialidade e indícios de autoria. Pois bem, 

in casu, a materialidade delitiva restou amplamente comprovada, tendo em 

vista o boletim de ocorrência (pág. 05/07), termos de declarações de 

págs. 11/16, bem como pelos demais documentos colacionados aos autos. 

A autoria também restou suficientemente provada, especialmente pela 

confissão espontânea do adolescente em sede inquisitorial, corroborando 

os fatos descritos na representação, bem como em sede policial, vejamos 

(CD-ROM ref. 16): “[...] Esse fato é verdadeiro [...] eu não tinha nem 

consumido ainda, eu tinha pegado e colocado no bolso e estava indo para 

casa. [...] Já usava há dois anos (referindo-se a drogas) [...] eu testava 

descendo a rua do ‘Bar da Neide’, pouca coisa para baixo do ‘Bar da 

Neide’, a PM passou para cima, e na hora que eles passaram para cima, aí 

eu estava descendo e eles deram o ‘balão’ e me pegaram por traz [...]“. 

(conforme mídia audiovisual acostada aos autos). A testemunha/policial, 

Ângelo Carvalho de Farias, foi categórica em seu depoimento, apontando 

o adolescente como sendo o infrator do delito aqui representado, vejamos: 

(CD-R ref. 43).“[...] e logo foi avistado a moto em sentido contrario, e logo 

que nós voltamos a moto para abordar, ele jogo (referindo-se a droga) e 

foi feita a revista e foi encontrada no chão [...]” (SIC). Em corroboração, 

tem-se o depoimento da testemunha/policial Adriano Coelho da Rocha, 

mister se faz a transcrição dos depoimentos: (CD-R ref. 43).“[...] a gente 

ao retornar para fazer a abordagem a gente viu eles dispensado uma 

trouxinha de substancia análoga a entorpecente [...] afirmaram que já 

tinham consumido, que aquela droga era de ambos“ (SIC). Na mesma 

direção, têm-se as declarações da testemunha não compromissada 

Matheus Dourado Silva: (CD-R ref. 43).“[...] fomos na padaria tomar uma 

coca, ai saímos fumando um ‘fino’, já tínhamos fumando um ‘fino’, só 

tínhamos um pouquinho[...] ai a polícia passou [...] aí eu peguei e joguei no 

chão [...] ai eles viu e falou ‘de quem era a maconha?’ o menino falou que 
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era dele, mas era minha, ele ficou com medo, né “ (SIC).Embora a 

testemunha Matheus Dourado Silva tenha assumido a posse do 

entorpecente, afirmando que não era do menor, tal declaração não possui 

condão de remover a autoria do menor, tendo em vista que as 

declarações prestadas em sede inquisitorial são diversas do depoimento 

prestado em juízo, onde naquela oportunidade, foi declarada pela 

testemunha a seguinte transcrição: “QUE, no dia 25/09/2015, seu amigo 

LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS o convidou para usarem drogas 

"maconha" juntos; QUE, a droga era de propriedade de LUIZ MATHEUS; 

QUE, então, LUIZ MATHEUS conduzindo a moto BIZ, placa NJB-4668, 

passou na casa do declarante para buscá-lo; QUE, quando perceberam. 

que policiais militares estavam próximos, o LUIZ MATHEUS jogou droga 

fora, próximo ao bar da "Neide"; QUE, era LUIZ MATHEUS que estava 

conduzindo a moto e mesmo assim conseguiu jogar a droga que estava no 

seu bolso; QUE, mostrada a trouxinha supostamente de maconha para o 

declarante, confirma que era a que estava em poder de LUIZ MATHEUS; 

QUE, afirma que o menor LUIZ MATH S é usuário d drogas, do tipo 

maconha e pó; ” (acostado aos autos no inquérito à pág. 13).Comprovada 

a materialidade e autoria, resta-me apenas analisar qual dentre as medidas 

socioeducativas previstas no artigo 112 da Lei nº 8.069/90 (ECA) que 

melhor se adequa ao adolescente infrator. É importante salientar que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente não impõe pena de caráter punitivo, 

mas tão-somente medidas socioeducativas, com finalidade pedagógica útil, 

acautelando o próprio interesse do infante, delineando sua conduta em 

face do ordenamento penal repressor, buscando reabilitá-lo diante de sua 

própria ação. As medidas restritivas de liberdade devem ser reservadas 

para os casos mais graves, entendendo a sua aplicação como 

excepcional. O ato infracional praticado pelo adolescente é sem dúvida 

grave e reprovável, porém, sem violência contra pessoa, por parte do 

adolescente, não entrando nos casos merecedores de privação da 

liberdade. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a representação ofertada pelo 

Ministério Público em face do menor infrator LUÍS MATHEUS SANTOS DE 

JESUS, devidamente qualificado nos autos, para reconhecer que o 

adolescente praticou o ato infracional descrito na representação. PASSO 

A FIXAR A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA Nos termos do art. 112, inciso III e 

IV, c/c o artigo 117, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplico 

ao ora sentenciado, a medidas socioeducativa de prestação de serviços à 

comunidade, por entender ser a mais adequada, na forma do § 1º, do art. 

112 do mesmo estatuto, tendo em conta as circunstâncias dos fatos e sua 

gravidade. A medida deverá ser cumprida pelo prazo de 02 (dois) meses, 

por 08 (oito) horas semanais, em local a ser designado pelo Juízo da 

Infância e Juventude da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT. A 

prestação de serviços deverá ser também supervisionada pela 

Assistência Social, a qual deverá, ainda, auxiliar na adequação dos 

serviços a serem prestados, bem como orientar a família do jovem, 

apresentando relatório sobre o caso. Determino a intimação pessoal do 

adolescente, devendo manifestar-se acerca do desejo ou não de recorrer 

dos termos desta decisão. Expeça-se Carta Precatória ao ínclito Juízo da 

Infância e Juventude da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT, 

informando o inteiro teor do decisum. Notifique-se o Ministério Público. Sem 

custas. Transitada em Julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de novembro 

de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza de Direito

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 26 de fevereiro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81384 Nr: 3098-97.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNERSON JOSÉ MACHADO GONÇALVES 

RUMIM, MICHAEL DOUGLAS TONHOLO PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566, wagner ricci - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO (S) DO(S) DOS RÉUS PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS AS ALEGAÇÕES FINAIS NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56553 Nr: 1373-78.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA DO CARMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED, Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 1395-05.2015.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO - S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUGATUDOMT LOCADORA DE MAQUIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA EFETUAR O 

COMPLEMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O NUMERO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO VALOR DE R$ 400,00 

(QUATROCENTOS REAIS), CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84717 Nr: 21-46.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NETO DE BRITO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA EFETUAR O 

COMPLEMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO VALOR DE 

R$ 1630,00 (HUM MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS), CONFOME 

PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53888 Nr: 1658-08.2013.811.0039

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEUZA DE LIMA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BRAZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DA CONTADORA NO VALOR 
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DECUSTAS NO VALOR R$376,85 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS 

E OITENTA E CINCO CENTAVOS ) BEM COMO TAXA JUDICIARIA NO 

VALOR DE R$ 127,61(CENTO E VINTE SETE REAIS E SESSENTA E UM 

CENTAVOS PERFAZENDO O PRESENTE CÁLCULO A QUANTIA DE: R$ 

504,46 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS 

CENTAVOS).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78258 Nr: 1430-91.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 1430-91.2017.811.0039

CÓDIGO 78258

Vistos.

Certificada a tempestividade (ref. 96 e 100), RECEBO os Recursos de 

Apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público, uma vez que 

preenchem os requisitos de admissibilidade.

 Dê-se vistas dos autos às partes para apresentarem suas razões 

recursais e contrarrazões, no prazo legal.

 Decorrido todos os prazos, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para apreciação, com as nossas homenagens, 

sendo desnecessária nova conclusão dos autos a esta Magistrada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73589 Nr: 2936-39.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELA DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0

 AUTOS Nº 2936-39.2016.811.0039CÓDIGO 73589Vistos em recesso 

forense.No mais, considerando que foi imputada à acusada, a suposta 

prática do crime de furto, em concurso com o delito de lesão corporal, se 

mostra incabível, portanto, a aplicação da súmula 243, do STJ, vez que as 

penas mínimas cominadas, pelo somatório, ultrapassam o limite de 01 (um) 

ano.Desta forma, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória e 

DESIGNO (art. 399 do CPP) audiência de instrução e julgamento para a 

data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 02 de março de 

2018, às 13h 30min.Intimem-se a vítima e as testemunhas apresentadas 

pela acusação e pela defesa, cientificando-as do conteúdo dos artigos 

218, 219, ambos do CPP, bem como requisite-se a que exerça função 

pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. 

Intime-se/requisite-se a acusada.Havendo necessidade de expedição de 

carta precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias para sua 

devolução, advirto que a sua expedição não implica na suspensão do 

feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 222, do CPP, devendo 

esta ir devidamente acompanhada no que couber, das peças elencadas 

na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da expedição (art. 222, 

parte final, do CPP) da carta, se necessário, atentando-se para o que 

preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do CPP.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 11075 Nr: 502-63.2005.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERRARESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOSAL - INDUSTRIA e COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:MT-6.463

 AUTOS Nº 502-63.2005.811.0039

CÓDIGO 11075

Vistos.

Tendo em vista a impossibilidade de intimação do autor, ante a ausência de 

endereço atualizado, bem como incompleto, expeça-se edital de intimação 

com prazo de 20 (vinte) dias, com fulcro no §2°, art. 275, do CPC, em 

aplicação extensiva dos requisitos e formalidades legais da citação por 

edital indicados no art. 257, inclusive afixando-o no átrio do Fórum, para 

que efetue o pagamento das custas e taxas judiciais.

Transcorrido tal prazo in albis, DETERMINO que proceda a Secretaria com 

a remessa de Certidão de Débitos ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT para posterior inscrição na dívida ativa do 

Estado, nos moldes da Lei nº 6.830/80 e no art. 353 da CNGC.

Após, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchi

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 306 Nr: 22-37.1995.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSA INDÚSTRIA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA BRASIL CENTRAL LTDA - 

ALGOBRÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACHMANN 

RODRIGUES - OAB:18.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660, JOIFER ALEX CARAFFINI - OAB:13.909-B

 AUTOS 22-37.1995.811.0039.

CÓDIGO 306

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 256.

 Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados nos autos, 

devendo ser transferidos à conta bancária indicada à fl. 256-v.

 Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cientifique-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56629 Nr: 1434-36.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 AUTOS Nº 1434-36.2014.811.0039

CÓDIGO 56629

Vistos.

Vislumbra-se que há valores que se encontram depositados nos 

presentes autos. Ante ao exposto, determino que o Sr. Gestor proceda à 

transferência do montante depositado nos presentes autos, devidamente 

atualizado, na forma solicitada em requerimento de fl. 139 com fulcro no 

art. 450, C.N.G.C/MT.

 Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, diligencie o 

Senhor Gestor junto a Conta Única, solicitando a vinculação consoante art. 

451, C.N.G.C/MT.

Junte-se aos autos o alvará de liberação. Feitas tais diligências, 

intimem-se as partes para manifestação em prazo comum de 10 (dez) 

dias.

Após, comunique-se a parte Exequente ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C/MT.
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Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14899 Nr: 649-21.2007.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARQUES AMBRÓSIO - ESPOLIO, CELIA 

MOREIRA AMBROSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:0, MARCELA IANE VENTURINI PADOVAM COSTA - 

OAB:10513, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA 

- OAB:17522, LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - OAB:0

 Autos nº. 649-21.2007.811.0039.

Código nº. 14899.

Vistos.

Conforme juntada das peças técnicas da INTERMAT em fls. 227/245, 

proceda-se com a intimação das partes litigantes, para que, 

manifestem-se requerendo o que entender de direito, com prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14557 Nr: 339-15.2007.811.0039

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARQUES AMBRÓSIO - ESPOLIO, CELIA 

MOREIRA AMBROSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2007/105.

CÓDIGO Nº. 14557.

Vistos.

 Cumpra-se na íntegra o despacho proferido no feito em apenso.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52507 Nr: 249-94.2013.811.0039

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJPDL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:OAB/MT 3.593-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:OAB/MT 3.593-B

 Autos nº. 249-94.2013.811.0039.

 Código nº. 52507

PORTARIA N.º 001/2018-GAB.

A juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro 

Marcos-MT, Lílian Bartolazzi Laurindo, considerando a inércia da 

inventariante em proceder com o regular andamento dos autos de 

inventário.

RESOLVE:

 Art. 1º - Determinar que seja processado em autos apartados o presente 

incidente de remoção de inventariante, o qual deverá ser distribuído por 

dependência aos autos principais consoante art. 705, C.N.G.C./MT. À 

Seção de Distribuição para providências.

 Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63207 Nr: 1275-59.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA MARIA PINHEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos.

Considerando que fora interposto recurso de apelação da parte autora, 

determino que seja intimado o apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

Quanto ao recurso adesivo interposto pelo requerido, vislumbro que já 

foram apresentadas contrarrazões, conforme ref. 70.

Ademais, tendo em vista a manifestação da autora de ref. 85, expeça 

ofício ao Gerente Executivo do INSS para que, em 05 (cinco) dias, atenda 

à ordem judicial implantando o benefício concedido de aposentadoria por 

invalidez sob pena de crime de desobediência, art. 330 do CP, sem 

prejuízo do disposto no art. 14, inciso V, parágrafo único do CPC, devendo 

juntar aos autos comprovação do cumprimento da ordem exarada.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24015 Nr: 1642-59.2010.811.0039

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 Inquérito Policial nº. 1642-59.2010.811.0039

 Código 24015

Vistos.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de crime 

previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/98, que teria sido praticado antes de 25 

de setembro de 2009.

Compulsando os autos, verifico que o delito encartado no art. 38 da Lei nº 

9.605/98, prescreve em 03 (três) anos, de acordo com o que dispõe o art. 

109, inciso IV do Código Penal.

 Assim, levando-se em conta, que a data da ocorrência dos fatos se deu 

antes de 25/09/2009 e até a presente data, não houve nenhuma causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição, merece ser reconhecida a 

extinção da punibilidade do autor do fato.

Em face do exposto, ACOLHO a manifestação ministerial e determino o 

arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal.

 Às providências.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82340 Nr: 3618-57.2017.811.0039

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inquérito Policial nº. 3618-57.2017.811.0039

 Código 82340

Vistos.

O presente Inquérito Policial fora instaurado visando apuração do crime 

previsto no artigo 157 do Código Penal.

Após as investigações, o Ministério Público, em seu parecer, pugna pelo 

arquivamento do inquérito policial ante a ausência de indícios acerca da 

autoria delitiva tendo em vista que, os fatos apurados no presente 

Inquérito Policial foram investigados em outro procedimento, cód. 79817.

 Decido.

 Diante do exposto, pelo que dos autos consta, acolho o parecer do ilustre 

representante do Ministério Público, e cujos fundamentos por ele 

expostos, adoto como razões de decidir, a fim de incorrer no princípio do 

bis in idem, que uma pessoa responda pelo mesmo fato mais de uma vez, 

o que não autoriza a propositura da ação penal.

Em face do exposto, ACOLHO a manifestação ministerial e determino o 

arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67613 Nr: 388-41.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENIR MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:MT0021370O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 Vistos.

Intimem-se as partes para que em 05 (cinco) dias [art. 218,§1º, CPC] 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas.

Na mesma oportunidade, em consonância com o princípio da celeridade 

processual, intimem as partes para que, caso queiram, apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65307 Nr: 2035-08.2015.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES, VANIA DUTRA GONÇALVES 

ANDRADE, VALBER DUTRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DUTRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, 

com espeque no art. no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Isento a parte autora de custas e despesas processuais, tendo em 

vista a concessão das benesses da justiça gratuita, conforme o art. 98 do 

NCPC.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se.Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso 

do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de fevereiro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62841 Nr: 1138-77.2015.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 Autos nº. 1138-77.2017.811.0039

 Cód. 62841

Vistos.

Intime-se a parte recorrida para que no prazo legal apresente as 

contrarrazões de recurso.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66322 Nr: 2398-92.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LOURENÇO DA SILVA, OSMAR LOURENÇO 

DA SILVA, SIRLEIDE LOURENÇO DA SILVA, IRTAMARA LOURENÇO 

SILVA, JOSELENE LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDOLINA LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:17448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum proposto por Itamara Lourenço 

da Silva, Osmar Lourenço da Silva, Marlene Lourenço da Silva, Joselene 

Lourenço da Silva e Sirleide Lourenço da Silva em desfavor da 

inventariada Sidolina Lourenço da Silva.

Nomeação da inventariante Itamara Lourenço da Silva em 26.04.2016.

Termo de compromisso juntado em ref. 24.

Expedição de ofício em ref. 21, 22 e 23.

Juntada de resposta ao ofício em ref. 33, 37 e 51.

Manifestação da autora em ref. 62.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando os presentes autos verifico que o objeto da presente ação era 

verificar a existência de eventuais valores depositados, aplicados em 

conta corrente, caderneta de poupança ou seguros em nome da “de 

cujus”.

Considerando a expedição de ofícios ao Banco Central, Banco Brasil e 

Banco Bradesco, bem como a juntada das respectivas respostas e, ainda, 
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manifestação da parte autora pugnando pela extinção, não subsistem 

razões para o prosseguimento do feito, ante a perda superveniente do 

objeto da demanda, sendo a extinção da presente ação medida que se 

impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Considerando a ausência de comprovação da alegada insuficiência, 

conforme determinado nos autos, CONDENO a parte autora nas custas 

processuais, conforme art. 82 e 84 do CPC, devendo os autos ser 

remetido ao cartório distribuidor, para juntar o demonstrativo do débito, 

bem como intimar a parte autora para recolher as custas no prazo de 30 

(trinta) dias.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Cientifique as Fazendas Públicas Nacional, Estadual e Municipal, bem como 

o Ministério Público.

Publique-se.

 Registre-se (Art. 317. § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI).

 Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75519 Nr: 246-03.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE OFTALMOLOGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELY FERREIRA MACEDO - 

OAB:16733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO ADAO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16472

 AUTOS Nº 246-03.2017.811.0039

CÓDIGO 75519

Vistos.

 Ante o retorno dos autos da Instância Superior, suspendo a decisão 

prolatada em evento de ref. 04 até o julgamento do agravo de instrumento 

interposto nos autos.

Emanado o decisum, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71023 Nr: 1656-33.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1656-33.2016.811.0039.

Código nº. 71023.

Vistos.

Em detida análise dos autos, contasta-se que diante do teor da sentença 

prolatada em referência nº. 18, foram cumpridas todas as determinações 

e logo após certificado o trânsito em julgado, sem interposição de recurso.

Desta maneira, não havendo quaisquer circunstâncias a serem ainda 

discutidas, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as devidas baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70961 Nr: 1611-29.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETTI VIVEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1611-29.2016.811.0039.

Código nº. 70961.

Vistos.

Em detida análise dos autos, contasta-se que diante do teor da sentença 

prolatada em referência nº. 18, foram cumpridas todas as determinações 

e logo após certificado o trânsito em julgado, sem interposição de recurso.

Desta maneira, não havendo quaisquer circunstâncias a serem ainda 

discutidas, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as devidas baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79473 Nr: 2045-81.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Vistos.Defiro parcialmente o pleito sob referência nº.20.Efetivamente, o 

deferimento de arresto online antes da citação é possível quando há 

receio de que o exequente não receba seu crédito., em fase de 

conhecimento, que pende de declaração do juízo acerca do crédito 

pretendido, descabe a realização de arresto on line de bens. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70072024276, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 08/03/2017).“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

MONITÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 273, DO 

CPC. ARRESTO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. FASE DE CONHECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. I. O documento apresentado pelo credor caracteriza 

início de prova escrita quanto à existência do negócio subjacente, 

cabendo ao devedor, através dos embargos, opor-se, 

fundamentadamente, à cobrança. II. A antecipação dos efeitos da tutela é 

condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 273, CPC, 

consubstanciados pela existência de prova inequívoca e apta ao juízo de 

verossimilhança das alegações do postulante, além de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. III. Na hipótese, impossível a 

concessão de antecipação de tutela para que sejam arrestados ou 

tornados indisponíveis bens da agravada, porquanto o processo 

encontra-se na fase de conhecimento, sendo necessário, para tanto, a 

prévia declaração do crédito postulado. Negado seguimento ao agravo de 

instrumento. Decisão monocrática.” (Agravo de Instrumento Nº 

70067362160, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 20/11/2015). (destacamos) Logo, 

indefiro o pedido de Ref. 20, referente ao arresto online.Entrementes, 

defiro o pedido de nova citação do executado no endereço informado no 

pleito, assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

p r o m o v e r  o  p a g a m e n t o  d a  d i l i g ê n c i a 

pretendida.Intime-se.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 16 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67171 Nr: 226-46.2016.811.0039
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, bem como a manutenção da sentença 

de improcedência dos pedidos da autora, proceda com o arquivamento 

dos autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74001 Nr: 3117-40.2016.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO FERNANDES GUIMARÃES, ALINE 

DE MELO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N° 3117-40.2016.811.0039

CÓD. 74001

Vistos.

Indefiro o pedido de pesquisa via sistemas INFOJUD e BACENJUD, uma 

vez que não restou demonstrado o esgotamento das vias extrajudiciais de 

modo a evidenciar a necessidade excepcional da medida de quebra de 

sigilo fiscal das partes executadas.

Ademais, destaco que, os referidos sistemas não podem ser utilizados de 

maneira indiscriminada, devendo, antes, o exequente demonstrar o 

esgotamento de todas as tentativas de localização do endereço do 

executado.

No mais, intime-se a parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73077 Nr: 2693-95.2016.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCINIO RODRIGUES DE FARIA, DUANE 

RODRIGUES DE SOUZA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINICIUS SANTOS - 

OAB:15464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2693-95.2016.811.0039

 Cód. 73077

Vistos.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora, embora 

devidamente intimada via DJE, nada manifestou acerca da certidão 

acostada aos autos em evento de ref.14.

Nesse viés e, tendo em vista que tal procedimento é indispensável à 

deslinde do presente feito, intime-se a parte autora para que no prazo de 

10 (dez) dias comprove a complementação do pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça ou informe nos autos a impossibilidade de o fazê-lo, sob 

pena de extinção.

Efetuada a complementação conforme alhures, certifique-se e proceda-se 

à citação da parte requerida com o prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

do art. 701, do CPC, conforme anteriormente determinado.

Não efetuada a complementação ou juntada manifestação quanto à sua 

impossibilidade, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71025 Nr: 1658-03.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1658-03.2016.811.0039.

Código nº. 71025.

Vistos.

Em detida análise dos autos, contasta-se que diante do teor da sentença 

prolatada em referência nº. 19, foram cumpridas todas as determinações 

e logo após certificado o trânsito em julgado, sem interposição de recurso.

Desta maneira, não havendo quaisquer circunstâncias a serem ainda 

discutidas, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as devidas baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75817 Nr: 379-45.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIR JOSÉ DA SILVA, LETICIA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano, situado no Lote 16 da Quadra 64, no Loteamento denominado 

JARDIM POPULAR, neste município, com a área de 350,00 metros 

quadrados; Medindo: frente: -15,00 metros para a Rua Leon Deniz; Fundo: 

-15,00 metros para o lote 10; Lado Direito: -28,00 metros para Rua 

Alagoas; Lado Esquerdo -28,00 metros para o lote 15; havido conforme a 

Matricula 5.315, do Livro nº 02, datado em 13 de janeiro de 2017, de 

acordo com a certidão expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro 

Geral do Registro de Imóveis da Comarca de São José dos Quatro Marcos 

– MT, em favor dos requerentes.Condeno a parte requerida ao pagamento 

de custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 19 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66411 Nr: 2432-67.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989, VERA 

LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2432-67.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 66411.

Vistos.

 Defiro o pleito sob referência nº. 29, após o transcurso do prazo 

intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos.

Após, conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67639 Nr: 392-78.2016.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Marcel Vanin Turchiari 

- OAB:0

 Autos nº. 392-78.2016.811.0039.

Código nº. 67639.

Vistos.

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS FILHO, interpôs os presentes Embargos 

à Execução Fiscal em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ambas as 

partes devidamente qualificadas na inicial.

Ofertados os Embargos pelo curador especial nomeado, o qual 

apresentou peça defensiva por negativa geral dos fatos alegados na 

exordial, nos termos do art. 341, §paragrafo único, do Código de Processo 

Civil, pugnando pela total improcedência dos pedidos delineados na 

exordial (Ref. 01).

Após, ordenada a emenda da inicial (fl. 04), o embargante não se 

manifestou e posteriormente já pleiteou a revelia da parte requerida, 

embora não foi devidamente intimado para impugnar o embargos.

Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

presentes EMBARGOS DO DEVEDOR, nos termos do inciso I, do art. 485 e 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir 

a ação executiva em apenso (código: 8062), em todos os seus efeitos.

 Condeno o embargante, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atribuído nos embargos, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica 

suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, traslade-se cópia desta sentença para os 

autos executivos apensos e arquivem-se estes embargos, mediante as 

baixas e anotações de estilo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73658 Nr: 2962-37.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE BURACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT, IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de ref. 37.

Destarte, suspendo o feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 

que o requerente proceda com a regularização do polo passivo da 

demanda, promovendo a citação do respectivo espólio, do sucessor ou 

dos herdeiros [art. 313, I, §§ 1o e 2o do CPC], sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66650 Nr: 61-96.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FRANCISCA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, BOA VISTA SERVISOS-S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 61-96.2013.811.0039

Código nº. 66650

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13976 Nr: 1698-34.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA PANORO LEITE - DE CUJUS, JOAO PANARO 

LEITE, JOSE PANARO LEITE, LUIZA LEITE SOARES, TEREZINHA LEITE DO 

NASCIMENTO, APARECIDA SABOIA FELTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, NEULA DE 

FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53612 Nr: 1398-28.2013.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINO FERNANDES, MARIA MILER FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO RAMOS, FRANCISCO JOSÉ DA 

COSTA, VERA LUCIA PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYSE FERNANDA BOTELHO 

BARROS - OAB:19206

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de Julho de 

2018, a realizar-se às 16h00min, devendo as partes depositar o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias antes da sua realização (artigo 

450 do Código de Processo Civil).Intimem-se as partes, bem como seus 
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procuradores para comparecer à solenidade, com as advertências 

legais.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de 

fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53890 Nr: 1660-75.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJMV, MSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - 

OAB:8310B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CARTA 

PRECATORIA DEVOLVIDA E JUNTADOAS AS FOLHAS 145/145, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14157 Nr: 1879-35.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, ELIANE 

ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, JULIANO 

DUARTE PRIOTO - OAB:18566/O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CINTES 

DAS DATAS A SER REALIZAÇÃO O LEILAO QUE SERA REALIZADO NO 

SAGUAO DO FORUM DA COMARCA DE SÃO JOSE DOS QUATRO 

MARCOS O LEILOEIRO SENHOR ÁLVARO ANTONIO MUSSA PEREIRA, 

JUNTOU AOS AUTOS O HORÁRIO DOS LEILÕES SENDO:

 PRIMEIRO LEILÃO: DIA 02/03/2018, ÀS 13:00 HORAS.

SEGUNDO LEILÃO: DIA 16/03/2018, ÀS 13:00 HORAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84475 Nr: 4635-31.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENINA ROSA DA CRUZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 4635-31.2017.811.0039

CÓDIGO Nº. 84475

Vistos.

Intimem-se o autor para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, bem como 

declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios.

 Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54047 Nr: 1818-33.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA PEREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71201 Nr: 1749-93.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISVÂNIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Autos nº. 1749-93.2016.811.0039

Código nº. 71201

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de fevereito de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50848 Nr: 712-70.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSÉ DELFORNO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COROADO - COMÉRCIO DE GENEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, BRADESCO SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:5286-B/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Isto posto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo contador judicial à fl. 

629/629-verso.Transcorrido o prazo para interposição de recurso cabível, 

intime-se o devedor pessoalmente, informando que este tem um prazo de 

15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito.Acaso não efetue o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto no 

artigo 509, §1º, do Código de Processo Civil. Em caso de pagamento 

parcial, a multa incidirá sobre o restante.Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intime-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 15 (quinze) 

dias.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de 

fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15517 Nr: 1252-94.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍDIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1894 Nr: 402-21.1999.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 

PEDRO CAETANO CARVALHO, MARIA ALVARES CAMPOS DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:MT 7.507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:MT 7627-A, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, 

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRELLA AMARAL VIGNARDI 

- OAB:9283, SANDRA NALÚ DE CARVALHO CAMPOS - OAB:MT-5055

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12504 Nr: 242-49.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RIBEIRO DE SOUZA, VANIELY DA 

ROCHA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54905 Nr: 93-72.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE 

AGUIAR - OAB:21.935/0, NELCELI CRISTINA R. A. DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 17.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84843 Nr: 91-63.2018.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNES OLIVEIRA PARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENOS MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 91-63.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 84843

Vistos.

Intimem-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, Código de Processo Civil, colacionando ao feito comprovante 

de renda ou mesmo, declaração de imposto de renda dos últimos dois 

exercícios.

 Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84262 Nr: 4569-51.2017.811.0039

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE COSTA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 45-69.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 84262

Vistos.

Intimem-se o autor para que no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, Código de Processo Civil, colecionando ao feito comprovante 

de renda ou mesmo, declaração de imposto de renda dos últimos dois 

exercícios.

 Após o prazo supra com ou sem manifestação, certifiquem-se e 

voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56651 Nr: 1449-05.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, DARCI DAS DORES 

GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DO 

SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497, PAULA DANIELE MARCHIORETO - OAB:11729, REGINA 

MACEDO GONCALVES - OAB:505/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72109 Nr: 2199-36.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIANO JOSÉ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA SERAFIM DOS REIS 

DE OLIVEIRA - OAB:21.904/0

 AUTOS N° 2199-36.2016.811.0039

CÓDIGO 72109

Vistos.

Trata-se de Termo Circunstanciado tendo como autor do fato EDIANO 

JOSÉ NEVES, devidamente qualificada nos autos.

Fora ofertado em audiência a transação penal, bem como aceitação da 

autora do fato nos autos, consoante fl. 23.

Comprovante de pagamento carreado nos autos.

É o breve relato.

Decido.

Considerando que a ré deu fiel cumprimento à pena imposta em 

consonância com os documentos juntados aos autos, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

Pois bem, ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDIANO 

JOSÉ NEVES, qualificada nos autos e em consequência, DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Transitada em julgado, e cumpridas às disposições acima, arquive-se com 

as anotações e baixas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68859 Nr: 822-30.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA ANAYA ALVES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669

 AUTOS N° 822-30.2016.811.0039

CÓDIGO 68859

Vistos.

Trata-se de Termo Circunstanciado tendo como autor do fato VERA LÚCIA 

ANAYA ALVES DE ASSIS, devidamente qualificada nos autos.

Fora ofertado em audiência a transação penal, bem como aceitação da 

autora do fato nos autos, consoante fl. 33-verso.

Comprovante de pagamento carreado nos autos.

À fl. 39 cota ministerial pugnando pela extinção da punibilidade, bem como 

o arquivamento do presente feito.

É o breve relato.

Decido.

Considerando que a ré deu fiel cumprimento à pena imposta em 

consonância com os documentos juntados aos autos, bem como com o 

parecer ministerial de fl. 39, a extinção do feito e medida que se impõe.

Pois bem, ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VERA 

LÚCIA ANAYA ALVES DE ASSIS, qualificada nos autos e em 

consequência, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Transitada em julgado, e cumpridas às disposições acima, arquive-se com 

as anotações e baixas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106034 Nr: 4595-29.2017.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF.A requerida deverá voltar a usar o nome de solteira, qual 

seja: JACILENE PEREIRA DOS SANTOS.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE 

Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT para que determine a expedição de mandado de averbação (art. 

10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) 

ao Cartório de Registro Civil competente (Lucas do Rio Verde/MT), 

adotando as providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo 

a certidão devidamente averbada para posterior levantamento dos 

r e q u e r e n t e s . A p ó s ,  c u m p r i d a s  a s  f o r m a l i d a d e s  l e g a i s , 

ARQUIVE-SE.Intimem-se.Intime-se a parte requerida via Oficial de Justiça 

para que tome ciência da sentença.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93043 Nr: 1692-55.2016.811.0078

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO SCHECHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:16917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211648

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a), para caso 

queira, no prazo legal, impugnar a contestação oferecida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102107 Nr: 2658-81.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANILSO CASTORINO AMARO DA CONSERVA, 

GRACINETE AMARO DA CONCERVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:17192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Requerente através de seu procurador, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do valor da diligência 

urbana do Sr. Oficial de Justiça com guia a ser extraída do site do TJMT - 

Serviços=>Guia=>Diligência(menu azul)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105798 Nr: 4483-60.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCTK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da 

redesignação de audiência de conciliação para a data de 04.04.2018 às 

13h20min, conforme andamento de ref. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106034 Nr: 4595-29.2017.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para que tome ciêcia acerca da r. sentença 

prolatada nos autos à ref. 04.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105558 Nr: 4393-52.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALVORADA DO 

OESTE/RO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGILZA DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIRAM CESAR SILVEIRA - 

OAB:547/RO

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerda do r. 

despacho de ref. 4, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33403 Nr: 746-64.2008.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TALLYS AUGUSTO 

PIOVEZAN, para devolução dos autos nº 746-64.2008.811.0078, Protocolo 

33403, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91631 Nr: 1174-65.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILDO MIGUEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631/MT

 Certifica-se para os fins de direito que o Recuperando EDNILDO MIGUEL 

DE BRITO foi intimado pessoalmente da audiência de Instrução e 

Julgamento desinada para o dia 02 de março de 2018 Às 15:00h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 87594 Nr: 119-79.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MALHEIROS PERUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETO WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS ALVES DE 

MENEZES - OAB:40387 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B, INDIAMARA CONCI DAL'MASO - OAB:MT 10.888

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da 

parte autora para RESCINDIR o contrato verbal celebrado entre as partes e 

DETERMINAR a reintegração do autor na posse do Automóvel modelo 

CAMARO 2SS ano 2011, de cor LARANJA placa JIQ 3300, chassis nº 

2G1F91EJ8B9199128, motor 1H1B9199128, caso não esteja exercendo a 

posse atualmente, e o faço, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Por fim sem mais 

delongas REVOGO a assistência Judiciária Gratuita da parte autora, 

mormente pelo fato de ser proprietário de um veículo no valor superior a 

R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), razão pela qual já afasta 

desde já a presunção de miserabilidade, bem como a CONDENO ao 

pagamento das custas processuais.CONDENO o requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85 do CPC.Após transitada em julgado a 

sentença, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106302 Nr: 4693-14.2017.811.0078

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADP, LDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da inicial em 

todos os seus termos.Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487 inciso III do Código de Processo Civil/2015, e 

declaro EXTINTA A UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE OS 

AUTORES.Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos imediatamente ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.Expeça-se o termo de Guarda da 

menor em favor da genitora.INTIME-SE.Ciência ao MP.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 82592 Nr: 1254-63.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARAIZA BENTO DA SILVA-ME, VW RENOVADORA DE 

PNEUS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 Vistos etc.

I - Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões.

III - Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10644 Nr: 268-37.2010.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Hoffman da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humbert Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:MT/9.110, Tobias Piva - OAB:MT/20730/O

 Vistos, etc. Inquirida as testemunhas presentes, e, não havendo mais 

provas a serem produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a 

instrução processual. Apresentado Alegações Finais orais pela parte 

requerida, determino a remessa dos autos à conclusão para prolação de 

sentença. Saem os presentes intimados. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27393 Nr: 612-71.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnestina Luiza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Inquirida todas as testemunhas, e, não havendo mais provas 

a serem produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução 

processual. Tendo a parte autora apresentado alegações finais 

remissivas, promovam-se as gravações dos depoimentos após, retornem 

os autos novamente conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27544 Nr: 695-87.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosaria Duarte da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Inquirida todas as testemunhas, e, não havendo mais provas 

a serem produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução 

processual. Tendo a parte autora apresentado alegações finais 

remissivas, promovam-se as gravações dos depoimentos após, retornem 

os autos novamente conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 20625 Nr: 913-91.2012.811.0094

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Edison Rosso, Fátima Aparecida Rosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgar da Cunha Bueno 

Filho - OAB:OAB/MT 13604-A

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, manifestar acerca da petição de 

documentos de fls. 202/205, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23420 Nr: 184-60.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISE SENABIO GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:OAB/DF 24.214, Lasthênia Freitas Varão - OAB:4659, Marcelo 

Alexandre Oliveira da Silva - OAB:OAB/MT 14.039, Ussiel Tavares 

da Silva Filho - OAB:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

ação proposta GEISE SENABIO GASPAR em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, para DECLARAR como INEXISTENTE a DÍVIDA motivo da inclusão do 

nome da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito, inerente 

ao contrato n.º 2082091547, no valor de R$ 104,98 (cento e quatro reais e 

noventa e oito centavos), e ainda, para CONDENAR a requerida a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento, 

na forma da súmula 362 do E. STJ e juros moratórios de 1% ao mês a 

partir do evento lesivo (negativação 18/11/2011), na forma do artigo 398 

CC e Súmula 54 STJ, por consectário, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, fulcrado no art. 487, I, do CPC/15.4.Disposições 

FinaisEXPEÇA-SE OFÍCIO aos cadastros de proteção ao crédito (SPC e 

SERASA), solicitando a exclusão da anotação descrita no dispositivo 

alhures.CONDENO, ainda, a parte requerida no pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor da condenação ora arbitrada, nos termos do § 2º do artigo 

85 do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, não havendo 

requerimentos pendentes de deliberação, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8845 Nr: 438-77.2008.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Sales Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os procuradores do INSS não tem comparecido nas 

audiências designadas por este juízo, demonstrando seu desinteresse em 

conciliar, indefiro o pedido ministerial de fls. 173/174, uma vez que diante 

do acima exposto a designação de audiência de conciliação é medida 

inócua.

Destarte, colha-se o parecer ministerial acerca do presente feito.

 Após, retornem-se os autos novamente conclusos.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30110 Nr: 32-07.2018.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TJ-MG - Agravo AGV 10000150455046002 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 30/07/2015 Ementa: AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911 /69 - NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR 

INTERMÉDIO DE CARTÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENTREGA - INVALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - EMENDA DA INICIAL - 

CABIMENTO. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da súmula nº 72 

do Superior Tribunal de Justiça. A notificação remetida ao endereço 

residencial do devedor, constante do instrumento contratual entabulado 

entre as partes, sem a efetiva informação de entrega, não é hábil para a 

comprovação da mora. Ausente a comprovação da mora, cabe a 

intimação do autor para a emenda da inicial, sob pena de extinção do 

processo.Destarte, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial de forma a comprovar que a parte requerida foi 

devidamente notificada (leia-se, foi tentada ser notificada em seu 
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endereço, ou que a carta foi efetivamente entregue no endereço), sob 

pena de indeferimento da exordial (art. 321 do CPC, parágrafo único), 

tendo em vista que o documento de fl. 14 demonstra que a referida carta 

sequer foi entregue no endereço do requerido, devido a agência dos 

Correios desta cidade não realizar serviços de entrega. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23941 Nr: 504-13.2015.811.0094

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMRdS, DLRdS, VMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VONEI MENDES PEREIRA 

JUNIOR - OAB:11.791/MA

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença, proposta por Vitor Manoel Rufino 

de Souza e David Lucas Rufino de Souza, menores, representados por 

sua genitora Vanusa Martins Rufino, em face de Francinaldo Araújo de 

Souza, todos devidamente qualificados nos autos.

Em manifestação às fls. 50/52, o Ministério Público Estadual informou que 

os requerentes atualmente se encontram residindo na Comarca de 

Juara/MT, pugnando pela remessa dos autos ao juízo daquela Comarca, 

por ser competente para análise da presente demanda.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Como se vê, os autores se encontram residindo na Comarca de Juara/MT, 

consoante manifestação ministerial.

 Deste modo, tendo em vista se tratar de demanda fundada em direito da 

criança e do adolescente, o foro do domicílio dos pais ou responsável ou o 

lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos pais ou 

responsável, é o critério determinante da competência para processar e 

julgar a lide em questão, conforme preconiza os incisos I e II, do art. 147, 

da Lei nº 8.069/90 c/c Art. 53, II, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável;

Art. 52. É competente o foro:

I – (...);

II – do domicílio ou da residência do alimentado, para a ação em que se 

pedem alimentos.

Corrobora, também, a súmula n.º 1 do STJ, vejamos:

Súmula 1. O foro do domicílio ou da residência do alimentado é o 

competente para a ação de investigação de paternidade, quando 

cumulada com a de alimentos.

Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar a lide e, 

em consequência, determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca 

de Juara/MT, a fim de processar e julgar o presente feito naquela 

comarca, fazendo constar nossas homenagens.

Ciência ao Ministério Público.

Após, baixas e comunicações necessárias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29279 Nr: 1654-58.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Damião Luzatto Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda., Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Matthew Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesses termos, nos termos do artigo 509, II do Código de Processo Civil, 

cite-se os requeridos para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignadas as advertências legais.De igual maneira, 

defiro o pedido de exibição de documento, devendo o requerido ser 

intimado para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena as consequências 

do artigo 400 do Código de Processo Civil, apresentes os dados, relatórios 

e extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de bônus, saques, 

utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas 

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede referentes ao 

CPF de nº 042.079.251-12 e logins “fernando; fernando01; 

fernando02”.Após, decorrido do prazo, abra-se vista à parte autora.Após, 

voltem-se os autos conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29110 Nr: 1563-65.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Ferreira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda., Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Matthew Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesses termos, nos termos do artigo 509, II do Código de Processo Civil, 

cite-se os requeridos para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignadas as advertências legais.De igual maneira, 

defiro o pedido de exibição de documento, devendo o requerido ser 

intimado para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena as consequências 

do artigo 400 do Código de Processo Civil, apresentes os dados, relatórios 

e extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de bônus, saques, 

utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas 

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede referentes ao 

CPF de nº 011.076.911-25 e logins “vanilsonstba; vanilsonstba1; 

vanilsonstba2; vanilsonstba3; vanilsonstba4”.Após, decorrido do prazo, 

abra-se vista à parte autora.Após, voltem-se os autos conclusos.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20803 Nr: 167-92.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cupiuba Indústria e Comércio de Madeiras Ltda - ME, 

Kelly Luciane Correia Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Geraldo Vozniak - 

OAB:12979/MT, Marcos Rogério Mendes - OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 122, sendo assim, 

diligencie-se a Sra. Gestora no sentido de remeter os autos à segunda 

requerida para fins de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO para que esta, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente contestação aos pedidos iniciais, nos termos 

do art. 335, III, do CPC/15, cujo prazo deverá ser contado na forma do art. 

183, §1º, do mesmo Diploma Legal;

II – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da requerida 

ainda não citada, certifique-se e intime-se o requerente para que, em igual 

prazo, se manifeste requerendo o que de direito ou apresentando réplica;

III – Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9369 Nr: 251-35.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Areia Madeiras Ltda - EPP, Nereu Luiz 

Volkweis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, 

Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 Vistos.
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Apesar de constar na peça defensiva o endereço do réu como sendo na 

cidade de Sinop, verifica-se que a citação realizada em fl. 174 se deu 

nesta cidade.

Assim sendo, intime-se o acusado no endereço de fl. 174 para que 

compareça no dia 22/03/2018 às 9h30min a fim de se realizar o 

interrogatório. Da mesma forma, intime-se a defesa via DJE das Cartas 

Precatórias expedidas, bem como intime para que forneça o endereço 

residencial do acusado citado na peça defensiva de fls. 175.

Caso reste infrutífera a intimação nesta urbe, desde já determino seja 

realizado o interrogatório no endereço fornecido pela defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27609 Nr: 740-91.2017.811.0094

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MILTON DO NASCIMENTO, MILTON 

JUNIOR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:MT/14.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 Posto isso, INTIMEM-SE as partes via DJE, para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem, caso requeiram a 

produção de prova oral em audiência, o rol de testemunhas que irão depor 

em Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, contendo os requisitos do Art. 450 

do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC.Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas 

será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

sendo que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento(...) Uma 

vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou sem 

manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos.Sem 

embargo, quanto ao pedido de realização de audiência de conciliação, 

formulado pela parte requerida, insta anotar que por não ter a parte autora 

sinalizado à possibilidade de composição amigável, deixo de analisar 

nesse momento, até mesmo porque, a composição poderá ocorrer a 

qualquer tempo, de modo que, não há prejuízo da não designação.Por fim, 

e sem prejuízo ao cumprimento das determinações alhures, visando dar 

efetividade a decisão interlocutória proferida nos autos, INTIME-SE o 

requerido Milton Júnior do Nascimento para ciência e cumprimento da 

liminar que consta às fls. 67/69, isto na pessoa de seu procurador 

legalmente constituído nos autos. Registre-se que não se faz necessária à 

intimação do requerido Antônio Milton do Nascimento, em razão de estar 

presente na audiência em que foi deferida liminar, sendo inequívoca sua 

intimação.Expeça-se o necessário.Intimem-se todos. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21846 Nr: 1212-34.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ind. e Com. de Madeiras Parlac Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - 

REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Gusmão - OAB:3.127-A/MT

 “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por IND. E COM. DE MADEIRAS PARLAC LTDA em face de 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES LTDA, para fins de 

CONFIRMAR a decisão interlocutória de fls. 97/98 e, assim, DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do débito litigado nestes autos, inerente a fatura com valor 

R$25.748,65 (vinte e cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e 

sessenta e cinco centavos), com vencimento em 21/10/2013, inerente ao 

mês 09/2013 (fls. 78), via de consequência, RECONHEÇO a 

INEXIGIBILIDADE de referida cobrança, para que a requerida 

ABSTENHA-SE de promover a interrupção dos serviços de energia 

elétrica da Unidade Consumidora 9696709 com base na fatura por ora 

declarada inexistente/inexigível. Por consequência, DECLARO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/15.4.Disposições finaisConsiderando que o requerido foi vencido, 

tendo o requerente sido vencido em parte mínima do pedido, na esteira do 

disposto no art. 85 §2º, do CPC/15, CONDENO o requerido ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação.PRECLUSA a via recursal, não 

havendo requerimentos pendentes de apreciação, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9990 Nr: 794-38.2009.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuracy O. Mendes - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT/14258-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte executada, manifestar acerca dos extratos de fls. 388/390, no prazo 

de cinco dias, conforme determinada ás fls. 385.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23503 Nr: 222-72.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da parte autora de fl.99, determino a implantação do 

benefício requerido, nos termos do exposto na sentença de fls. 87/91, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena, de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso até o 

limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Oficie-se conforme requerido.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11103 Nr: 725-69.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo & Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cumaru Madeiras Beneficiadas Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Quessada Milan - 

OAB:MT/7.131

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, transitada em julgado, 

conforme já requerido em fl. 220/224 e despachado em fl. 236.

Em fl. 245 aportou pedido de penhora on line.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 
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serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11384 Nr: 135-58.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza de Fátima Morais de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fl. 220, classifique-se o feito 

de acordo com sua classe processual.

Considerando-se que a parte exequente trouxe aos autos demonstrativo 

de débito atualizado (art. 534, caput, CPC), CITE-SE a requerida para 

pagamento, podendo impugnar a execução em 30 (trinta) dias (CPC, art. 

535).

Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, § 

3º, I, CPC).

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23508 Nr: 225-27.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GERALDO SOARES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Defiro o pedido da parte autora de fl.99, determino a implantação do 

benefício requerido, nos termos do exposto na sentença de fls. 85/91, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena, de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), por dia de atraso até o limite de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Ao (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1º Região.

Intimem-se. Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24409 Nr: 788-21.2015.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclesio Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da data de início da implantação do benefício, bem como, da nova 

planilha de cálculo carreada aos autos pelo requerente.

Remetam-se aos autos ao INSS, para manifestação nos termos do 

segundo parágrafo da decisão e fl. 100, consoante requerido à fl. 

104-verso.

Em nada sendo requerido, cumpra-se o terceiro parágrafo da decisão de 

fl. 100.

Intime-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11205 Nr: 827-91.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério Riva, Jorge Luiz Miraglia Jaudy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, Paulo 

Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6.735/MT, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gouvêa de 

Vasconcellos - OAB:9023, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6.735/MT, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, transitada em julgado, 

conforme já requerido em fl. 191 e despachado em fl. 192.

Em fl. 202/203 aportou pedido de penhora on line.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29107 Nr: 1561-95.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda., Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Matthew Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesses termos, nos termos do artigo 509, II do Código de Processo Civil, 

cite-se os requeridos para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignadas as advertências legais.De igual maneira, 

defiro o pedido de exibição de documento, devendo o requerido ser 

intimado para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena as consequências 

do artigo 400 do Código de Processo Civil, apresentes os dados, relatórios 

e extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de bônus, saques, 

utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas 

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede referentes ao 

CPF de nº 017.323.321-00 e logins “martinstania, martinstania01”.Após, 

decorrido do prazo, abra-se vista à parte autora.Após, voltem-se os autos 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29109 Nr: 1562-80.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilson da Silva Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda., Carlos Nataniel 
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Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Matthew Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesses termos, nos termos do artigo 509, II do Código de Processo Civil, 

citem-se os requeridos para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignadas as advertências legais.De igual maneira, 

defiro o pedido de exibição de documento, devendo o requerido ser 

intimado para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena as consequências 

do artigo 400 do Código de Processo Civil, apresentes os dados, relatórios 

e extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de bônus, saques, 

utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas 

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede referentes ao 

CPF de nº 719.166.281-68 e logins “silvavanilsona”.Após, decorrido do 

prazo, abra-se vista à parte autora.Após, voltem-se os autos 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8525 Nr: 166-83.2008.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Procurador-Geral do 

Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, a presente 

execução de título judicial, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. 4.Disposições FinaisDeixo de fixar condenação 

a título de custas e honorários advocatícios, em razão da isenção legal 

prevista ao Estado.Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo 

requerimentos pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos ao 

ARQUIVO com as baixas necessárias e anotações de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12170 Nr: 166-44.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT, Percival Cardoso 

Nóbrega, Wellington Raimundo dos Santos - ME, Wellington Raimundo dos 

Santos, Queila Frizzera, Hanna Paula Ludke, Marlei da Silva Medeiro, João 

Paulo Martins da Costa, Eliete Benites Pires, Lidiane Alves de Oliveira 

Bontempo, Rosinei Bertoldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Marcos Aurélio Monteiro Araújo - OAB:MT/8510, 

Mariethy Steffabua Rezende Veloso - OAB:MT/11972, Rony de 

Abreu Munhos - OAB:MT/11972

 Vistos, etc.

Em atenção à decisão proferida às fls. 719, verifica-se que o Ministério 

Público formulou pedido de início da fase de cumprimento de sentença, tal 

como se constata às fls. 713. Sendo assim, ante o transito em julgado 

certificado às fls. 736, DECIDO:

I – DEFIRO o início da fase de cumprimento de sentença, via de 

consequência, INTIME-SE o Município de Tabaporã/MT, na pessoa de seu 

procurador municipal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

nos autos o cumprimento da sentença proferida às fls. 702/705, mormente 

juntando documento hábil em comprovar a convocação dos candidatos 

aprovados e posse dos habilitados, além de apresentar lotacionagrama 

atualizado do cargo de agente administrativo, constando o nome do 

servidor, e se este é efetivo ou não;

II – Visando à efetivação da tutela específica e satisfação da obrigação 

que compete à executada, na forma do art. 536, §1º, do CPC, FIXO MULTA 

DIÁRIA no importa de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de 

descumprimento do disposto no item anterior;

III – Ultrapassado o prazo que assiste à executada, com ou sem 

manifestação desta, certifique-se e remetam-se os autos ao MPE, para 

manifestação em relação ao prosseguimento da execução;

IV – Sem prejuízo do cumprimento das providências alhures, PROCEDA-SE 

a Sra. Gestora com a alteração da capa dos autos, para que o presente 

feito passe, doravante, a tramitar em fase executiva.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20189 Nr: 481-72.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Manoel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da parte autora de fl.142, determino a implantação do 

benefício requerido, nos termos do exposto na sentença de fls. 

133/138-verso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena, de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia 

de atraso até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Oficie-se conforme requerido.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21267 Nr: 634-71.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de trânsito em julgado do acórdão, remetam-se estes 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21353 Nr: 722-12.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de trânsito em julgado do acórdão, remetam-se estes 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20242 Nr: 532-83.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc.
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Homologo a desistência da testemunha Valdeira Rodrigues do Nascimento, 

conforme manifestação das partes em fls. 150.

 À Secretaria para certificar a devolução de todas as precatórias 

eventualmente pendentes, sendo a instrução probatória finalizada. Assim, 

vistas às partes para apresentarem memoriais finais, iniciando pelo 

Ministério Público e, posteriormente, à defesa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11942 Nr: 677-76.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelino Norberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mara Silvia Rosa Dias - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Translade-se cópia da sentença de fls. 21/24-verso, proferida nos autos 

de Embargos à Execução código 24510 (apenso) para estes autos.

 Após, expeça-se o competente precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal (art. 535, § 3º, I, CPC).

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às Providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20323 Nr: 615-02.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Florêncio de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA desde o pedido administrativo indevidamente indeferido, 

bem como a conversão em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL 

desde a data de realização da perícia médica 25/11/2016 – fls. 153), ao 

Sr. NELSON FLORÊNCIO DE ANDRADE, e data de início de pagamento na 

data desta sentença, via de consequência, CONFIRMO a decisão 

interlocutória de fls. 79/81 e, declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.4.Outras 

providênciasOs juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Sem custas, à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001. Condeno a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data 

(proveito econômico obtido), nos termos do que preceitua o § 2° do art. 85 

do CPC, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias não incidem sobre 

prestações vincendas).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30000 Nr: 2057-27.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S. A. BGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, com fulcro no artigo 300 do CPC/15, DEFIRO a tutela 

antecipada na forma pleiteada na exordial, DETERMINANDO ao banco 

requerido que se abstenha de efetuar descontos no valor de R$ 105,55 

(cento e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e no valor de R$ 19,20 

(dezenove reais e vinte centavos), referentes ao empréstimo realizado no 

benefício previdenciário do autor, até que seja resolvida a discussão 

judicial a respeito da inexistência do referido contrato, a contar da 

intimação desta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) mensal, em caso de descumprimento da presente decisão. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

com fundamento no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Sem prejuízo do exposto, 

cite-se o requerido da presente demanda, bem como para que no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente contestação, nos termos do art. 335, III, do 

CPC/15, sob pena de revelia. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30349 Nr: 193-17.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Theodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 da Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil) e não 

incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Com a chegada da contestação, intime-se a parte requerente para 

apresentar impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23496 Nr: 219-20.2015.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/15, para fins de DECRETAR o DIVÓRCIO de ANDREIA 

FERREIRA PIRES e JESSE PIRES DA SILVA, o que resulta na dissolução do 

vínculo matrimonial, com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição 

Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, 

devendo a requerente voltar a usar o nome de solteira ANDREIA 

FERREIRA LEITE.Isento de custas e honorários, considerando a gratuidade 

da Justiça.Fixo à título de honorários ao advogado dativo nomeado, Dr. 

Agnaldo Valdir Pires o valor de 5 URH, devendo-se expedir a certidão 

honorária. Uma vez preclusa a via recursal, expeça-se o mandado para a 

averbação do divórcio no Registro Civil das Pessoas Naturais de 21. Por 

fim, procedidas às anotações e baixas necessárias, arquivem-se estes 

autos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10794 Nr: 420-85.2010.811.0094
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. L. Agropecuária Ltda, Antonio de Carlos Sobrinho, 

Nelson Bernardelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Norivaldo Antonio Terruggi, Tereza 

Spacca Terruggi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Giudicissi Cunha 

- OAB:19.757, Fernando Aparecido de Souza - OAB:13.298 MT

 Vistos.

Em atenção ao postulado de fls. 1.3991/1.392, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia 

da matrícula atualizada do imóvel que pretende que recaia a penhora, sob 

pena de indeferimento, eis que, desde a data que consta no documento de 

fls. 369 já decorreram mais de sete anos, quando o presente processo 

ainda tramitava em fase de conhecimento.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9215 Nr: 79-93.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Viegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Edwirges Nogueira 

Ribeiro - OAB:18.441-MT, Luiz Henrique Reis da Silva - 

OAB:19.466-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT/4.482, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, Renan Nadaf Gusmão - 

OAB:MT/16.284, Willian Hideki Yamamura - OAB:17.564-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demercio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Jáder Francisco Dei Ricardi - OAB:12994

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do 

requerente, na pessoa de seu advogado, para cumprir o determinado no 

item III, da decisão de fls. 188-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23278 Nr: 90-15.2015.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos: a) Alteração/fixação fática dos dias e horários de visitas. 

b) Melhor interesse da criança, para manutenção ou modificação da 

guarda provisória. DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 05/04/2018 às 13 h 30 min. Intimem-se as partes via 

DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação pessoal 

(F.Púb./DPE/MP) para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, e para apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, sob 

pena de preclusão, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, 

lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 

do CPC. Por fim, deve-se lembrar de que em relação à intimação de 

testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser realizada por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. 

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Por 

fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada a 

intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas 

de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe 

da repartição ou ao comando do corpo em que servir, ou, por fim, 

testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria 

Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20473 Nr: 753-66.2012.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Roque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente intimado no sentido de efetuar o levantamento do valor 

depositado nos autos pelo instituto executado, o exequente, por intermédio 

de seu advogado, requereu o cumprimento de sentença.

Contudo, verifica-se que tal pedido já foi elaborado às fls. 111/112, tendo, 

inclusive, sido deferido à fl. 114.

Assim sendo, denota-se das fls. 126 e 128, que o instituto requerido 

efetuou o pagamento do débito exequendo.

Destarte, intime-se o requerente novamente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, traga aos autos os dados bancário necessários para 

expedição de alvará de levantamento.

Decorrido o prazo, não havendo manifestação intime-se o requerente 

pessoalmente, para tal providência.

 Intime-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29264 Nr: 1650-21.2017.811.0094

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMCF, SVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES com 

fundamento no artigo 109, da Lei n.º 6.015/73, os pedidos formulados por 

Aline Mayara Camargo Figueiredo, representando por sua genitora, Sonia 

Vilhalva Aguirre, para determinar a retificação de seu assento de 

nascimento (fl. 14), alterando o nome de seu genitor, para que onde se 

encontra “VALDEIR” seja modificado para “VALDAIR”, passando a constar 

o nome do genitor como, VALDAIR CAMARGO FIGUEIREDO.Expeça-se o 

necessário à retificação determinada, constando todas as informações 

necessárias à retificação do documento de fl. 14.Arbitro os honorários 

advocatícios ao advogado nomeado à fl.17, no valor de R$ 2.640,15 de 

acordo com o item 14.1, da tabela IX da OAB/MT. Expeça-se certidão.Sem 

custas, por ser a parte requerente beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos, ao arquivo com 

baixa na distribuição.Intimem-se. Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29908 Nr: 2013-08.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Maria de Figueiredo Félix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isso, com fulcro no art. 3º, §12, do Decreto-Lei 911/69, 

regulamentado pelo Provimento n.º 31/2015 da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, nos termos da decisão proferida nos autos do 

processo original. Uma vez efetivada a apreensão dos bens, 

comunique-se imediatamente ao Juízo de origem, para fins de providenciar 

a intimação da instituição financeira para retirar os bens do local 

depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme 

estabelecido no Provimento n.º 31/2015 – CGJ/MT. Atente-se ainda, para a 

previsão constante no item 3.1.25.1 do referido Provimento. Sem prejuízo 

das providências alhures, proceda-se com a correção do registro de 

distribuição do presente requerimento, nos termos do item 3.1.22, I e II, do 

Provimento n.º 31/2015 – CGJ/MT. Cumpra-se, expedindo o necessário 

para tanto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11403 Nr: 152-94.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Onofre Esteves, Darlei 

Aparecida Malveiro Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/O

 1. Relatório

Trata-se de processo que tramita em fase de cumprimento de sentença, 

em que figura como exequente Jose dos Santos Neto.

O feito tramitava regularmente, quando às fls. 154, os autores 

comunicaram que ocorreu a composição amigável entre as partes, 

juntando o acordo extrajudicial de fls. 158/162.

É o sucinto relatório.

 2. Fundamentação

Da análise atenta constata-se que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice.

Sendo assim, resta apenas a homologação para que surta seus jurídicos 

efeitos, sendo a transação assinada pelas partes, bem como, pelos 

litigantes das ações decorrentes desta, surtindo efeitos nos processos de 

códigos 11403, 21658 e 21681, todos em trâmite perante esta comarca.

3. Dispositivo

Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes, 

encartado às fls. 158/162, para que produza os seus efeitos jurídicos e 

legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do CPC/15, via de 

consequência, DECLARO EXTINTA a presente demanda, com julgamento 

de mérito.

4. Providências Finais

Deixo de fixar condenação a título de custas ou honorários advocatícios, 

eis que, já consta no acordo por ora homologado.

Uma vez certificado o trânsito em julgado, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

presente feito, com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10334 Nr: 1191-97.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507, MALLANY BRANDÃO DOS SANTOS - OAB:19.011-O/MT, 

Marcel Natari Vieira - OAB:13.422/MT, Marcos Serra Netto 

Fioravanti - OAB:146.461/ SP, Ruy Janoni Dourado - 

OAB:128768-A/SP

 “Ex positis”, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em face da Vivo S/A, isto porque, não restou comprovada 

a irregularidade dos serviços prestados pela requerida no período que 

compreende os anos de 2008 a 2010 na cidade de Tabaporã/MT, tal como 

narrado na exordial. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO de mérito.4.Providências FinaisSem custas e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil 

Pública).Sentença sujeita ao reexame necessário, em razão da 

improcedência do pedido inicial, não havendo interposição de recurso no 

prazo legal, fica desde já determinada a remessa do feito à instância 

superior, "Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 

4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se 

indistintamente ao reexame necessário" (REsp1.108.542/SC, Rel. Ministro 

Castro Meira, j. 19.5.2009, Dje29.5.2009).Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29451 Nr: 1753-28.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que na decisão de concessão de tutela 

antecipada de fls. 52/54, constou como requerente pessoa diversa dos 

autos.

 Assim sendo, corrijo de ofício o erro material constante da decisão, para 

constar a concessão de benefício de prestação continuada em favor do 

requerente, qual seja; Paulo Ramos da Silva.

Intime-se a agencia de Sinop/MT para cumprimento da liminar, 

encaminhando cópia do documento de identidade do requerente e os 

demais documentos necessários, para implantação do benefício.

Ratifico os demais termos da decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30356 Nr: 199-24.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Adalgisa de Castro Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.Decido. Desse modo, INDEFIRO a Tutela de Urgência pleiteada pela parte 

Requerente, ante o não preenchimento dos pressupostos autorizadores, a 

teor do disposto no art. 300 do CPC.No mais, CITE-SE o Requerido, por 

meio de remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para contestar a ação 

no prazo legal.Com a chegada da contestação, intime-se a parte 

requerente para apresentar impugnação.Intimem-se as partes. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23803 Nr: 424-49.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovane Claiton Rezer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Tabaporã - MT, Percival 

Cardoso Nóbrega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso - 

OAB:OAB/MT n°21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 “Ex positis”, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado por Giovane Claiton Rezer em face da Prefeitura 
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Municipal de Tabaporã/MT, nos autos da presente demanda, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO.4.Providências FinaisCondeno o requerente em custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), a ser calculado 

com base no valor da causa, na forma do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, 

contudo, em razão da gratuidade deferida às fls. 170, cumpra-se o 

disposto no art. 98, §3, do referido Diploma Legal.Uma vez preclusa a fase 

recursal, não havendo requerimentos pendentes de deliberação, fica 

desde já autorizado o arquivamento do feito, com as baixas e anotações 

de praxe.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22406 Nr: 451-66.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Couto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO COUTO DOS SANTOS, Cpf: 

03495300171, Filiação: Rosalina Couto dos Santos e Abílio Oliveira dos 

Santos, data de nascimento: 20/05/1986, brasileiro(a), natural de Manoel 

Ribas-PR, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.Uma vez que restou prejudicada a localização do 

réu, determino sua citação pela via edital. Assim, cite-a dos termos da 

denúncia para responder a acusação, por escrito, através de Advogado, 

no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, sob pena 

de reclusão. Para tanto, expeça-se edital de citação e intimação, na forma 

do artigo 361 e seguintes do Código de Processo Penal, com prazo de 15 

(quinze) dias. Após, deixando o réu de apresentar resposta escrita ou 

não constituindo advogado nos autos, vistas ao MPE e, após, tornem os 

autos conclusos.Determino o perdimento de metade da fiança de acordo 

com o artigo 343 do CPP, caso tenha sido prestada, devendo, após 

descontados os encargos e custas processuais ser recolhida ao fundo 

penitenciário (art. 345 CPP).Entrementes, proceda-se com a busca via 

BACENJUD e, caso houver respostas, expeça-se carta Precatória. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mayara Carla Ribeiro de 

Souza, digitei.

Tabaporã, 30 de janeiro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22758 Nr: 699-32.2014.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, Filiação: 

Maria Barbosa de Oliveira e Antonio Franciso de Oliveira, data de 

nascimento: 30/06/1953, brasileiro(a), natural de Feira Grande-AL, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para fins de DECRETAR o DIVÓRCIO de 

IVANDIRA DE MOURA OLIVEIRA e JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, com fundamento no artigo 

226, § 6º da Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010, devendo a requerente voltar a usar o nome de 

solteira IVANDIRA DE MOURA.Isento de custas e honorários, 

considerando a gratuidade da Justiça.Fixo à título de honorários aos 

advogados dativos nomeados, Dr. Geraldino Viana da Silva e Dr. Magaiver 

Baesso dos Santos o valor de 5 URH cada, devendo-se expedir a 

certidões honorárias. Uma vez preclusa a via recursal, expeça-se o 

mandado para a averbação do divórcio no Registro Civil das Pessoas 

Naturais de 09. Por fim, procedidas às anotações e baixas necessárias, 

arquivem-se estes autos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mayara Carla Ribeiro de 

Souza, digitei.

Tabaporã, 19 de fevereiro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29344 Nr: 1689-18.2017.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Assis Dias de Freitas, Valdir Carlos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - OAB:5802/O

 Vistos. Com o interrogatório do acusado, resta exaurida a finalidade da 

carta precatória nesta comarca. Devolvam-se os autos ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24606 Nr: 25-83.2016.811.0094

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ DA COSTA, Cpf: 18334547234, 

Filiação: Madalena Prados de Medeiros da Costa e Sebastião Umberto da 

Costa, data de nascimento: 12/12/1960, brasileiro(a), natural de Alto 

Piquiri-PR, casado(a), mestre de obras. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de 

Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, DETERMINO 

a intimação do indiciado para o cumprimento das obrigações vinculadas à 

fiança, previstas nos artigos 327 e 328 do CPP.Comunique-se a autoridade 

policial para acostar aos autos os comprovantes de pagamento da fiança 

arbitrada, tendo em vista sua ausência nos autos.Aguarde-se a instrução 

e o desenvolvimento do Inquérito Policial referente ao crime, trasladem-se 

as cópias essenciais para instruir os autos e, em seguida, arquivem-se o 

presente feito com as baixas e cautelas de estilo, independente de nova 
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determinação.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. De Sinop/MT 

para Tabaporã/MT, 12 de janeiro de 2016.Rosângela Zacarkim dos 

SantosJuíza de Direito, em Substituição Legal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 28 de fevereiro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25140 Nr: 336-74.2016.811.0094

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DENIZE GONÇALVES DA SILVA, Cpf: 

70299457192, Rg: 2421573-2, Filiação: Neuza Terezinha Gonçalves da 

Silva, data de nascimento: 09/06/1994, brasileiro(a), natural de Vera-MT, 

solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ex positis, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil c/c artigo 13 da Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, revogando as medidas protetivas concedidas. 

Ademais, instruam-se os autos principais, se houver, com as cópias 

necessárias e essenciais deste.Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 28 de fevereiro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21058 Nr: 419-95.2013.811.0094

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO JOSÉ ELIAS, Cpf: 

01791861911, Rg: 70223791, Filiação: Marinez Ceron Elias e José 

Domingos Elias, data de nascimento: 13/10/1978, brasileiro(a), natural de 

Mirassol-SP, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ex positis, com fundamento no Art. 487, I do Código de 

Processo Civil c/c Art. 13 da Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito. Intimem-se.Ciência ao MPE.Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 28 de fevereiro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-22.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CRISTINO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Visando o integral cumprimento da sentença proferida nos 

autos, para fins de cálculo do saldo remanescente devido ao autor, 

INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos a folha de pagamento completa do autor inerente aos últimos cinco 

anos. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

requerido, certifique-se e intime-se a parte autora para que, no mesmo 

prazo, requeira o que de direito para prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-37.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALLY ROGERIA PEREIRA GOMES JARSCHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49438 Nr: 1978-74.2015.811.0108

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helmute Augusto Lawisch, Silvio Cesar 

Schantz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Abreu Ferreira - 

OAB:OAB/MT 5928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Depreende-se prolação de sentença terminativa nos autos principais n.º 

1978-74.2015.811.0108.

No caso em tela, cumpre destacar que, embora a impugnação do valor 

atribuído à demanda pelo autor deva ser suscitada em sede de preliminar 

de contestação, na novel legislação processual civil, este incidente teve 

registro quando em vigor o Código de Processo Civil de 1973; daí a 

distribuição em apenso aos autos principais.
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Ocorre que não há motivos para o prosseguimento do presente incidente 

uma vez que o feito principal foi extinto sem resolução do mérito.

A propósito, segue a jurisprudência do Tribunal Fluminense:

APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NA 

FORMA DO ARTIGO 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

MANUTENÇÃO. FEITO PRINCIPAL QUE RECEBEU SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO DO INCIDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. (Apelação Nº 0077564-53.2000.8.19.0001, Relator: 

DES. GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Julgamento: 29/10/2014 - Décima 

Nona Câmara Cível).

Isto posto, DECLARO EXTINTO o presente incidente, sem resolução do 

mérito, nos termos do Art. 485, inciso VI, do NCPC, ante a perda 

superveniente do objeto e consequente ausência do interesse de agir, 

porquanto, como cediço, o processo acessório segue a sorte do principal.

Na linha de entendimento do STJ, “eventual condenação em custas e 

honorários, deverá contemplar, na demanda principal, a seu tempo e modo 

oportunos, todo o trâmite processual, inclusive seus incidentes” (Terceira 

Turma, REsp n. 1.109.907/SC, relator Ministro Massami Uyeda, DJe 

18.9.2012.).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Tapurah/MT, 15 de maio de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48208 Nr: 692-61.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FERNANDO LEVANDOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA JÓIAS LTDA-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR 

- OAB:24569, PAULO ROBSON PRATI - OAB:13083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA COSTA SANTANA - 

OAB:OAB/GO38315, Luiz Antônio da Silva Júnior - OAB:24.569

 Processo n°: 692-61.2015.811.0108 (Código 48208)

Requerente: Alex Fernando Levandowiski

Requerido: Mega Jóias Ltda Me

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

VISTOS.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por 

danos morais promovida por Alex Fernando Levandowiski em face de 

Mega Jóias Ltda ME.

No decorrer do procedimento as partes compuseram a lide, consoante 

termo de acordo incluso (f.92-94).

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42116 Nr: 1057-86.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOMED HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldo Loureiro da Silva - 

OAB:11.162-B, Carmem Cristina Garbossa - OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1057-86.2013.811.0108 (Código 42116)

Requerente: Município de Itanhangá

Requerido: Marcomed Hospitalar Ltda

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

VISTOS.

Tendo em vista que o requerido não foi localizado para que fosse 

promovida a sua citação pessoal, a fim de que seja regularizado o 

procedimento com a angularização do feito, determino seja promovida a 

citação ficta da parte requerida.

Transcorrido o prazo para manifestação, conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46348 Nr: 2002-39.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERVANIO HELBICH NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil/2015. Custas na 

parcela de 50% a cada uma das partes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

devidas.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55121 Nr: 2222-66.2016.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGFDO, LDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2222-66.2016.811.0108 (Código 55121)

Requerente: Dannilo Gustavo Ferreira de Oliveira

Requerido: Raimundo Pastora de Oliveira

AÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Tendo em vista que a parte requerida sequer foi regularmente citada, 

tampouco intimada para a audiência de conciliação, redesigno o ato para a 

data de 28 de março de 2018, às 18h30min.

Cite-se/intime-se o requerido consoante endereço localizado às f. 37.

Intimem-se os demais interessados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22212 Nr: 52-68.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silas do Nascimento Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 
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OAB:4398/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MUNIZ SANTOS - 

OAB:22384/PR, HIANAÊ SCHRAMM - OAB:30.944 OAB/PR

 Processo n°: 52-68.2009.811.0108 (Código 22212)

Requerente: Silas do Nascimento Filho

Requerido: INSOL Intertrading do Brasil Indústria e Comércio S/A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Intime-se a parte requerida para cumprir voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso o devedor não efetue o pagamento do débito, deverá o credor 

apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, em continuidade, e a requerimento do 

credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57728 Nr: 1018-50.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBdS, NDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 Processo n°: 1018-50.2017.811.0108 (Código 57728)

Requerentes: Adriana Maria da Silva

Requeridos: Neusa Bressan dos Santos e Outro

AÇÃO DE GUARDA

VISTOS.

Cuida-se de ação de guarda do menor Elieser da Silva Dias dos Santos, 

promovida por Adriana Maria da Silva em face de Neusa Bressan dos 

Santos e Nivaldo Dias dos Santos.

Conclusos os autos para deliberação, verifica-se que os autos em apenso 

(código 57369), distribuídos antes destes, possuem as mesmas partes, 

pedido e causa de pedir, ocorrendo o fenômeno da litispendência.

Insta consignar que o reconhecimento da litispendência visa impedir a 

reprodução de causa idêntica, de modo que a extinção do feito proposto 

posteriormente é medida que se impõe.

 Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolver o 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil/2015.

Custas pela requerente.

Com o transito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos 

procedendo às baixas e anotações pertinentes.

 P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61156 Nr: 3072-86.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada.Comprovada a 

complementação das custas processuais devidas, expeça-se mandado 

de busca e apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação.Entretanto, em relação ao requerimento de diligências a serem 

promovidas por este juízo, especificamente em relação à comunicação do 

DETRAN e SEFAZ quanto a eventual consolidação da propriedade do 

veículo, indefiro o requerimento formulado, haja vista ser de 

responsabilidade do alienante tal providência.Cumprida a medida, cite-se a 

parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento 

da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo depósito integral da 

dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser expedido ofício ao 

Departamento de Trânsito competente, a fim de que se proceda a novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, nos termos do 

§1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Cite a devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o 

prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os 

fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que a devedora tenha pagado a dívida, caso entenda 

ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos ditames do 

§4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah/MT, 1 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55471 Nr: 2405-37.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2405-37.2016.811.0108 (Código 55471)

Requerente: Banco Bradesco Financiamento S/A

Requerido: Everton Guadagnin

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Tendo em vista que até o presente momento a parte requerente não 

efetuou o pagamento do valor da diligência, deixando os autos 

paralisados, determino a sua intimação para que regularize o feito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43475 Nr: 2430-55.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA INVEST, T. X. MALULI CESAR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2430-55.2013.811.0108 (Código 43475)
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Requerente: José Ferreira da Silva

Requeridos: Alfa Invest e Outra

AÇÃO NEGATIVA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO

VISTOS.

Tendo em vista as diversas tentativas frustradas de citação pessoal da 

parte requerida T. X. Maluli Cesar ME, a fim de que seja regularizado o 

procedimento com a completa angularização do feito, determino seja 

promovida a sua citação ficta.

Transcorrido o prazo para manifestação, conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54194 Nr: 1742-88.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE LIMA PORTELA, CARMEN 

PERES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1742-88.2016.811.0108 (Código 54194)

Requerente: Jorge Mendes de Oliveira

Requeridos: Sebastião de Lima Portela e Outra

AÇÃO DECLARATÓRIA

VISTOS.

Tendo em vista as diversas tentativas frustradas de citação pessoal dos 

requeridos, a fim de que seja regularizado o procedimento com a 

angularização do feito, determino seja promovida a citação ficta da parte 

requerida.

Transcorrido o prazo para manifestação, conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57891 Nr: 1096-44.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1096-44.2017.811.0108 (Código nº: 57891)

AUTOR: Ministério Público Estadual

RÉU: Gustavo Henrique Espindola Lopes

AÇÃO PENAL

VISTOS.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa às fls. 215, bem 

como suas razões recursais (fls. 216/225), no seu regular efeito.

Abra-se vista ao Ministério Público para apresentação das suas 

contrarrazões e, após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossos cumprimentos, conforme 

disposto no artigo 601 do Código de Processo Penal.

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no item 2.3.20, da 

CNGC.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 1 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58782 Nr: 1586-66.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO PRESTES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1586-66.2017.811.0108 (Código nº: 58782)REQUERENTE: 

João Paulo Prestes dos Santos REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAVISTOS.Trata-se de Ação 

Previdenciária em que João Paulo Prestes dos Santos move contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.Inexistindo preliminares a serem 

analisadas, por se tratar de pedido de restabelecimento de beneficio 

previdenciário, com pedido alternativo de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, coloca-se como medida necessária a 

consecução de perícia para se aferir o preenchimento ou não dos 

requisitos para recebimento do benefício previdenciário.Considerando que 

no banco de peritos do Tribunal de Justiça inexistem médicos do trabalho 

credenciados para atuarem nesta comarca, que o único médico 

credenciado na região não está mais atuando e que impor aos 

demandantes, em sua grande maioria hipossuficientes financeiramente, a 

obrigatoriedade de se deslocar ao município de Cuiabá/MT para realização 

de perícia é impraticável, a teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo 

I (Disposições Gerais) da CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de indicar os 

médicos cadastrados neste juízo, e nomeio, excepcionalmente e pelos 

motivos já explicitados, o clinico geral que atua neste município, Dr. Júlio 

Cesar da Silva, para realização da perícia medica designada, bem como 

determino a Secretaria da Vara que providencie o seu cadastramento no 

banco de peritos do TJMT, com a maior brevidade possível.[...]Fixo como 

ponto controvertido a existência dos requisitos fáticos e legais para a 

obtenção do beneficio vindicado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 1 de março de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-50.2012.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ESSER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL DE TAPURAH - 

COAIT (EXECUTADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010093-50.2012.8.11.0108 EXEQUENTE: 

MARIA MADALENA ESSER EXECUTADO: COPERATIVA DE 

DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL DE TAPURAH - COAIT Impulsiono 

os autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

Advogado: ASTOR BESKOW OAB: MT0016586A Endereço: CURITIBA, 

S/Nº, CENTRO, ITANHANGÁ - MT - CEP: 78579-000 , para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe dados bancários para transferência dos 

valores depositados judicialmente junto a estes autos. Jucileine Kreutz de 

Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010121-13.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010121-13.2015.8.11.0108 REQUERENTE: ANA 

CAROLINA BELLEZE SILVA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Impulsiono os autos para promover a intimação da 

parte autora, por seu procurador, Advogado: ANA CAROLINA BELLEZE 
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SILVA OAB: MT0009601A, para, no prazo de 15 (quinze), dias promover 

andamento ao feito requerendo o que entender de direito. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50467 Nr: 377-10.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos em correição.

Em que pese a petição de fls. 70/71, considerando a inexistência de 

procuração outorgada pelo réu, intime-se o advogado subscritor para, no 

prazo de 05 dias, regularizar a representação processual.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51550 Nr: 235-69.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO DOS SANTOS STEFFENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Vistos em correição.

Considerando que o acusado informou que não possui condições para 

constituir advogado nos autos (fls. 34), nomeio o ilustre causídico Dr. Max 

Alei Goulart para patrocinar a defesa do aludido.

 Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor 

equivalente à 10URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença o juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

defensor nomeado, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se o ilustre advogado da presente nomeação, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396-A do Código 

de Processo Penal).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50517 Nr: 429-06.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINALDO FRANCISCO DOS ANJOS, 

ANTONIO FRANCISCO GALVÃO, SEBASTIÃO SOARES DE SOUZA, 

DAMIÃO ERNESTO DA SILVA, CÍCERO GEANDRO BRINGEL, MARCOS 

ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO 

BARROS - OAB:OAB/PE 14824, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 Vistos.

Em que pese os réus Antonio Francisco Galvão, Cícero Geandro Bringel e 

Sebastião Soares de Souza já terem apresentado suas defesas 

preliminares (fls. 218/225) e ter sido designado audiência à fl. 233, chamo 

o feito à ordem para suspender o ato, até que seja perfectibilizada a 

citação de todos os réus, bem como apresentadas todas as defesas 

preliminares.

Assim sendo, considerando que o réu Marcos Antonio dos Santos não foi 

localizado para citação, posto que se encontrava viajando à trabalho (fl. 

216v), expeça-se nova carta precatória para citação do mesmo, 

assinalando o prazo de 45 dias para cumprimento.

Sem prejuízo, considerando que os réus Damião Ernesto da Silva e 

Francinaldo Francisco dos Anjos, devidamente citados (fls. 96 e 216v), 

não apresentaram resposta à acusação, nomeio a ilustre advogada Dra. 

Julia Tereza Pereira Leite para patrocinar a defesa dos aludidos, 

arbitrando honorários conforme tabela mínima da OAB/MT (10URH), 

equivalente a R$ 8.347,20.

 Intime-se a ilustre advogada da presente nomeação, para responder à 

acusação e apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61081 Nr: 473-49.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER 

DALFIOR MATIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE GARUZZI 

BARCELLOS - OAB:18.836/ES, ROBERTA BORTOT CESAR - 

OAB:21.768/ ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 Certifico e dou fé que foi cumprido o mandados de citação pela Oficiala de 

Justiça KARINE BEHRENS GAVARONE conforme juntado ás fls.75/76 dos 

autos e para tal finalidade foi depositado o valor de R$1.890,60 (Hum mil, 

oitocentos e sessenta reais) na conta 11.777-3, agência 3863-6 do Banco 

do Brasil, favorecido a C. T. Nova Norte Diretoria, conforme comprovantes 

de depósitos às fls.69,81/82, razão pela qual remeto cópia do 

comprovante de depósito bancário e do mandado com certidão à Diretoria 

Administrativa para as providências do pagamento ao oficial de justiça.

Para que conste, dato e assino o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58463 Nr: 617-57.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGSN, FSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida por Brenda Gabriely 

Silva Narzetti, representada por Fabiana Silva Rocha, em face de Adilson 

Luiz Narzetti, todos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida à fl. 35.

Após várias intervenções no processo, as partes informaram quitação do 

débito alimentar (fls. 48/49).

Instado a manifestar-se, o representante ministerial pugnou pela extinção 

da ação nos termos do art. 924, Inciso II, do NCPC (fl. 58).

É o relatório. Decido.

O art. 924, inciso II, do NCPC diz: “Extingue-se a execução quando: (...); II - 

a obrigação for satisfeita; (...)”.

Posto isto, considerando o pagamento da dívida alimentar, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, desconstituindo eventuais penhoras realizadas nos autos.

 Eventuais custas pelo executado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52987 Nr: 190-31.2014.811.0085

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:OAB/MT-10431

 Ex positis, diante da superveniência da maioridade de vinte e um anos do 

jovem-adulto DOUGLAS CAUREO DOS SANTOS (nasceu em 12/12/1996 – 

documento de fl. 15) que, de consequência, impossibilitará a aplicação de 

qualquer medida socioeducativa ao mesmo, ACOLHO o requerimento do 

Ministério Público e JULGO EXTINTO o presente feito.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.Sem custas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61334 Nr: 628-52.2017.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MATIELLO, SCHELBI JUNIOR 

MATIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 Processo nº 625-52.2017.811.0085 (Código 61334)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de “Ação de Busca e Apreensão Fiduciária com Pedido Liminar” 

movido pelo Banco CNH Capital S/A, em face de Douglas Matiello e Schelbi 

Junior Matiello, todos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo juntado às fls. 73/74-v, e pugnaram pela sua homologação e 

consequente arquivamento do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e consequente extinção da presente ação.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 

73/74-v, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

desconstituindo eventuais penhoras realizadas nos autos.

DETERMINO a restituição/liberação do bem ora apreendido nos termos do 

petitório de fls. 77-v/78.

Eventuais custas pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se após as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se.

Terra Nova do Norte/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60900 Nr: 388-63.2017.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CARDOSO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:209.551 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 60900

CERTIDÃO

 Certifico, eu, KARINE BEHRENS GAVARONE, Oficiala de Justiça lotada 

nesta Comarca, que, em cumprimento ao respeitável mandado de Citação 

e Intimação, de ordem do MM. Juiz Substituto e Diretor do Fórum desta 

Comarca, Excelentíssimo Dr. Jean Paulo Leão Rufino, extraído dos autos 

em epígrafe, entre os dias 31.01.2018 e 26.02.2018, DEIXEI DE EFETUAR a 

busca e apreensão do bem descrito no mandado, tendo em vista que, 

mesmo após diversas diligências, não consegui localizar o bem.

 Passo a cotar, portanto, as diligências referentes aos atos no valor de R$ 

432,50 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), o qual 

deverá ser recolhido por intermédio do Sistema de Arrecadação de 

Diligências do TJMT, juntado a seguir o comprovante de pagamento da 

Guia nos autos em epígrafe.

Diante disso, cumprido o mandado em todos os seus termos, devolvo-o a 

esta Secretaria, dentro do prazo legal, para as devidas providências.

Por ser expressão da verdade, assino e dou fé.

Terra Nova do Norte-MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Karine Behrens Gavarone

Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60737 Nr: 296-85.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILIO PEDREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RECH DE ARAÚJO, MARIA BEZERRA 

DA SILVA ARAUJO, EDSON CARLOS GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:12.684/B, RALFF HOFFMANN - OAB:OAB/MT Nº 

13128, RANIELE FERREIRA S. BARBOSA - OAB:18.934/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 296-85.2017.811.0085 (Código 60737)

Requerente: Silio Pedreira Neto

Requerido: João Rech de Araújo e outros.

Vistos.

Cuida-se de “Ação Anulatória de Ato Jurídico (Compra e Venda) com 

Pedido de Tutela de Urgência” movida por Silio Pedreira Neto contra João 

Rech de Araújo, Maria Bezerra da Silva Araújo e Edson Carlos Galvan.

Entre um ato e outro, a parte autora pugnou pela desistência da presente 

ação consoante fls. 97/97-v.

Após, vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

 A parte autora perseguia a anulação do ato jurídico de compra e venda, 

todavia, pugnou pela desistência do feito.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do NCPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver.

 P.R.I.C.

PROCEDA-SE com o levantamento e a transferência dos valores (fl. 47) à 

conta bancária informada às fls. 97/97-v.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51220 Nr: 1166-09.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 
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ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão de fls. 143, bem como dos documentos 

de fls. 144/145, impulsiono os autos para INTIMAÇÃO da parte AUTORA 

para querendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60737 Nr: 296-85.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILIO PEDREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RECH DE ARAÚJO, MARIA BEZERRA 

DA SILVA ARAUJO, EDSON CARLOS GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:12.684/B, RALFF HOFFMANN - OAB:OAB/MT Nº 

13128, RANIELE FERREIRA S. BARBOSA - OAB:18.934/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, visando proceder o cumprimento da decisão de 

fl.98-98-v, passo a INTIMAR a parte AUTORA para que informe nos autos 

o número da agência bancária do Banco Bradesco, eis que tal informação 

não consta na petição juntada às fls. 97 e se faz necessária para 

transferência de valores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52767 Nr: 44-87.2014.811.0085

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 18.920

 Certifico e dou fé, que INTIMO as PARTES nos termos do artigo 455 do 

CPC, para que informe/intime as testemunhas arroladas nos autos acerca 

da audiência designada para o dia 20/03/2018 com início às 14:50 horas, 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62916 Nr: 77-38.2018.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGSN, FSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso: 1) INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação de tutela 

para ver os alimentos reduzidos, mormente porque, não há, neste instante, 

informação segura de ambas as partes para aferir o binômio 

necessidade/possibilidade.2) DETERMINO que se designe, de acordo com 

a pauta da conciliadora, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as 

partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. Na audiência, se não houver 

acordo, poderá a parte demanda contestar, no prazo legal, desde que o 

faça por intermédio de advogado.4) CONCEDO os benefícios da justiça 

gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.CIÊNCIA ao MPE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte/MT, 26 de fevereiro 

de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51459 Nr: 143-91.2013.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUECELE DE CARLI - 

OAB:17062/O

 Autos n° 143-91.2013.811.0085 (Código 51459)

Requerente: Nelci Salete Sturmer dos Santos

Requerido: Izaias Matiello

Vistos.

Ante o pedido de fl. 117, INTIME-SE o requerido para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como 

concordância.

 Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54160 Nr: 1019-12.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE MARIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1019-12.2014.811.0085 (Código 54160)

Exequente: Edite Maria de Melo

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 39, DETERMINO que a Secretária de Vara 

CUMPRA o remanescente de fls. 31/31-v, concernente à requisição do 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal de 1º 

Região.

Com o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado 

como quitação integral.

Após, façam-me os autos CONCLUSOS.

Cumpra-se.

 Às Providências.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61862 Nr: 922-07.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MIKAELE VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que intimada da 

decisão de fls. 50, mediante carga dos autos (fl. 02 e 50-verso), a parte 

REQUERIDA apresentou TEMPESTIVAMENTE a CONTESTAÇÃO acostado 

às fls. 51-64.

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca do CONTESTAÇÃO acostada às fls. 51-64, 

para querendo, apresentar no prazo legal IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58337 Nr: 548-25.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMP, MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 Processo nº: 548-25.2016.811.0085 (Código 58337)

Requerente: Marcial Antonio Pereira

Requerido: Kauan Maciel Pereira

Representante: Marcia Maciel

Vistos.

Em primeiro plano, deixo consignado que as circunstâncias da causa 

evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, razão por que 

passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Não havendo questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução, sendo que ambas as partes pugnaram pela 

designação de audiência de instrução.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos que depende de prova: 1) Houve a 

mudança na situação financeira da parte autora e/ou da parte requerida? 

2) Adequação ao binômio necessidade/possibilidade.

Dessa feita, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentem o rol de testemunhas a serem ouvidas na respectiva 

audiência de instrução a ser designada, sob pena de preclusão.

Após, devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62566 Nr: 1396-75.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1396-75.2017.811.0085 (Código 62566)

Requerente: Celia de Souza

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Analisando atentamente os autos, em que pese tenham me vindo 

conclusos para prolação de sentença, verifica-se irregularidades no 

tocante ao endereço da parte autora, tendo em vista que fora declarada a 

incompetência do juízo de Peixoto de Azevedo/MT e, anteriormente houve 

a juntada da contestação de mérito fls. 51/61 mencionando o possível 

endereço da parte autora como sendo da cidade de Matupá/MT (fl. 56).

Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DETERMINO a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, aporte aos autos o 

comprovante de residência devidamente atualizado, sob pena de extinção.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62925 Nr: 84-30.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME, LO AY 

ADNAN MAHMOUD ABHU ABBUL RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 84-30.2018.811.0085 (Código 62925)

Requerente: Lo Ay Adnan Mahmoud Abu Al Rub – ME

Representante: Lo Ay Adnan Mahmoud Abhu Abbul Rub

Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50467 Nr: 377-10.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Parquet imputa ao 

acusado Celio Bianchim a prática, em tese, do delito capitulado no artigo 

331, caput, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl. 45.

Citado, o acusado apresentou rol de testemunhas às fls. 70/71.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimentos 

prestados na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Sendo assim, depreque-se a oitiva das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, bem como o interrogatório do réu, assinalando o 

prazo de 60 dias para cumprimento.

Cientifiquem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50517 Nr: 429-06.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINALDO FRANCISCO DOS ANJOS, 

ANTONIO FRANCISCO GALVÃO, SEBASTIÃO SOARES DE SOUZA, 

DAMIÃO ERNESTO DA SILVA, CÍCERO GEANDRO BRINGEL, MARCOS 

ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO 

BARROS - OAB:OAB/PE 14824, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 Vistos.

Depreque-se a realização de audiência para o oferecimento da proposta 
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de suspensão condicional do processo aos réus FRANCINALDO 

FRANCISCO DOS ANJOS, ANTONIO FRANCISCO GALVÃO, SEBASTIÃO 

SOARES DE SOUZA, CÍCERO GEANDRO BRINGEL e DAMIÃO ERNESTO 

DA SILVA, bem como a fiscalização das condições impostas, caso haja 

aceitação pelos réus.

Encaminhe-se com a missiva cópia da manifestação ministerial de fls. 

241/243.

 Sem prejuízo, certifiquem-se quanto a citação do réu MARCOS ANTONIO 

DOS SANTOS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51550 Nr: 235-69.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO DOS SANTOS STEFFENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Parquet imputa ao 

acusado João Paulo dos Santos Steffens a prática, em tese, do delito 

capitulado no artigo 306, alterado pela Lei 12.760/12 e art. 309, do Código 

de Trânsito Brasileiro.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl. 32.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 40/41.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimentos 

prestados na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 21/03/2018, às 

15:30 horas, por ausência de vaga anterior na pauta.

Depreque-se a oitiva das testemunhas que eventualmente residirem fora 

dos limites territoriais desta comarca.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33084 Nr: 580-79.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABIATTI & GABIATTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÉCIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397/MT, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, considerando o a 

decisao de fls. 54, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

autora/requerente para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de avaliação 

do bem penhorado, no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais). O referido 

valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante 

de pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55250 Nr: 317-32.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMOEL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Samoel Martins contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 34.

Instada a manifestar-se, a parte executada apresentou exceção de 

pré-executividade (fls. 35/40), ocasião em que a parte autora concordou 

com o cálculo apresentado pelo executado, sendo este homologado às fls. 

42 e verso.

Às fls. 44/45, foram expedidas as respectivas RPVs.

Aportaram às fls. 47 e 50, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs.

Às fls. 48 e 51, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 47 e 50, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO 

do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39161 Nr: 269-15.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVIR GRANDO, ALICIA BERNARDINO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 269-15.2011.811.0085 (Código 39161)

Exequente: Valdevir Grando

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando que fora requerida a habilitação pela sucessora do falecido 

conforme fls. 162/163, nos termos do artigo 687, do CPC, declaro-a 

habilitada no presente feito, em sucessão ao falecido, devendo o feito 

continuar seu trâmite regular.

EXPEÇA-SE o competente alvará.

Em seguida, INTIME-SE o exequente para manifestar se ainda há 

requerimento, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio interpretado 

como quitação integral.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60029 Nr: 1387-50.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 35/36.

DETERMINO à Secretaria da Vara para que atualize-se o cálculo, 

deduzindo-se o valor pago.

Na sequência, INTIME-SE o executado para efetuar o pagamento integral 

do saldo remanescente, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incorrer 
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nas sanções descritas na decisão de fl. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59758 Nr: 1246-31.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE AGUILAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO integralmente a pretensão da demandante 

para JULGAR totalmente PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e 

CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de pensão por morte em 

favor de Ivone Aguilar de Oliveira, no valor legal, a contar da data do 

requerimento administrativo, devidamente atualizados com incidência de 

juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para o 

cálculo da correção monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no 

prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado.

(...) .Terra Nova do Norte/MT, 19 de fevereiro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57901 Nr: 326-57.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA GOMES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO integralmente a pretensão da demandante 

para JULGAR totalmente PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e 

CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de pensão por morte em 

favor de Joelma Gomes de Carvalho, no valor legal, a contar da data do 

requerimento administrativo, devidamente atualizados com incidência de 

juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para o 

cálculo da correção monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no 

prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado.

(...).Terra Nova do Norte/MT, 19 de fevereiro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37526 Nr: 87-63.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIDES DO NASCIMENTO DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, certificado o trânsito em julgado, proceda a Secretaria da 

Vara à conversão da ação para cumprimento de sentença.

Após, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 

535 do Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62375 Nr: 1224-36.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA MACHADO, GEAN CARLOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR 

MORTE ajuizada por GEAN CARLOS MACHADO e CAROLINA MACHADO 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à fl. 15, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.

Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62985 Nr: 107-73.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil.(...).Sendo assim, considerando 

que a parte autora juntou declaração de hipossuficiência financeira à fl. 

19, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98, do NCPC.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial.Considerando que o(a) Conciliador(a) 

Judicial pode e deve auxiliar o magistrado na pauta de oralidade referente 

ao Serviço Conciliatório Familiar – SCF (artigos 1.292 e 1293, da CNCG), 

DETERMINO que a pertinente audiência conciliatória se dê segundo pauta 

da Conciliação, tudo devidamente monitorado e supervisionado por este 

magistrado.Cite-se a parte requerida, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência a ser 

designada, acompanhada de advogado, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto 

no artigo 335 do NCPC, em não havendo acordo em audiência.Havendo 

desinteresse pela parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC 

§5º do artigo 334).Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 
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injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62966 Nr: 99-96.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALO DA SILVA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.(...). Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora.Tendo 

em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Assim, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63006 Nr: 116-35.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA APARECIDA KREMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE – 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por PAULINA APARECIDA 

KREMER em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.Firmada a competência deste 

Juízo, forte na competência excepcional do §3º do artigo 109 da 

Constituição Federal. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

presente exordial.Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural”, subentende-se que, à pessoa natural basta a mera 

alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção 

de provas de hipossuficiência financeira. A alegação presume-se 

verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário 

produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício 

pelo juiz.Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração 

de hipossuficiência financeira à fl. 17, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.(...)Desse modo, 

INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte Requerente, ante ao 

não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse momento 

processual, aplicando-se o princípio rebus sic standibus.Tendo em vista o 

teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser.Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

apresentação de impugnação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63123 Nr: 137-11.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE – 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por NICOLAU MARIANO 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.Firmada a competência deste Juízo, 

forte na competência excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição 

Federal. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente 

exordial.Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.Sendo 

assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à fl. 18, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.(...)Desse modo, 

INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte Requerente, ante ao 

não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse momento 

processual, aplicando-se o princípio rebus sic standibus.Tendo em vista o 

teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser.Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

apresentação de impugnação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63124 Nr: 138-93.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI CARNIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (Benefício de 

Amparo Assistencial) COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ajuizada por NELCI CARNIEL em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCUAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos.Firmada a competência deste Juízo, forte na competência 

excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. Preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente exordial.(...)Sendo assim, 

considerando que a parte autora declarou hipossuficiência financeira à fl. 

18, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98, do NCPC.Indefiro, nesta fase inicial, a antecipação dos efeitos da 

tutela, sem prejuízo de nova análise após a perícia judicial e estudo social, 

tendo em vista que para o deferimento da prestação disciplinada pela Lei 

n. 8.742/93 à pessoa portadora de deficiência é indispensável a aferição 

da condição de incapacidade da parte autora mediante a realização de 

perícia médica que ateste tal condição. Nesse sentido: Processo 

Numeração Única: AC 0014851-05.2015.4.01.9199 / MG; APELAÇÃO 

CIVEL Relator DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES Órgão 

SEGUNDA TURMA Publicação 18/02/2016 e-DJF1 P. 549 Data Decisão 
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29/07/2015.Intime-se a Assistente Social credenciada para realizar estudo 

socioeconômico na residência da parte autora, devendo o relatório ser 

apresentado no prazo de 20 dias, respondendo aos seguintes quesitos do 

juízo:(...)”.Nomeio como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que 

deverá servir satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os 

quesitos apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude 

elucidar a demanda.(...). Agendada data, hora e local, intimem-se as 

partes.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Após, com 

o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte requerida para responder a 

ação, no prazo legal (CPC, art. 183), advertindo-a que não sendo 

contestada a ação presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63125 Nr: 139-78.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DA SILVA AGUIAR, LUCIVANIA 

AGUIAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (Benefício de 

Amparo Assistencial) COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ajuizada por MARIA HELENA DA SILVA AGUIAR, representada 

por LUCIVANIA AGUIAR DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCUAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos.Firmada a competência deste Juízo, forte na competência 

excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. Preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente exordial.(...).Indefiro, nesta fase 

inicial, a antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de nova análise 

após a perícia judicial e estudo social, tendo em vista que para o 

deferimento da prestação disciplinada pela Lei n. 8.742/93 à pessoa 

portadora de deficiência é indispensável a aferição da condição de 

incapacidade da parte autora mediante a realização de perícia médica que 

ateste tal condição. Nesse sentido: Processo Numeração Única: AC 

0014851-05.2015.4.01.9199 / MG; APELAÇÃO CIVEL Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES Órgão SEGUNDA 

TURMA Publicação 18/02/2016 e-DJF1 P. 549 Data Decisão 

29/07/2015.Intime-se a Assistente Social credenciada para realizar estudo 

socioeconômico na residência da parte autora, devendo o relatório ser 

apresentado no prazo de 20 dias, respondendo aos seguintes quesitos do 

juízo(...)Nomeio como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que 

deverá servir satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os 

quesitos apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude 

elucidar a demanda.(...)Agendada data, hora e local, intimem-se as 

partes.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Após, com 

o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte requerida para responder a 

ação, no prazo legal (CPC, art. 183), advertindo-a que não sendo 

contestada a ação presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36964 Nr: 979-06.2009.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSO E OLIVEIRA LTDA, OSMAR 

PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que initmo o autor para manifestar o que de direito 

acerca da intimação negativa de Osmar Pedroso conforme fls. 79v, que 

segundo informação dos correios não existe o número.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50892 Nr: 820-58.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE ANTONIA FRASSON FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA CARVALHO 

COSTA DIAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Certifico e dou fé que intimo o patrono do requerido para no prazo de 15 

(quinze) dias apresentar aos autos o NIT, PIS ou PASEP da requerida para 

posterior expedição do alvará de liberação do valor ao autor; referidos 

dados são necessários para expedir a Guia da Previdência Social, que a 

outrora de fls. 26v encontra-se vencida.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39479 Nr: 587-95.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ORTIZ DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT-8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 Certifico e dou fé que passo a INTIMAR a parte REQUERIDA acerca do 

documento de fl. 116 (Complemento do laudo pericial) para querendo, 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36629 Nr: 644-84.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME BUFFON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA ROSA MORIN, CARLOS ALBERTO 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 10.368,36 (dez mil, 

trezentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), requerida pela 

parte autora nos presentes autos, visto que os executados Carlos Alberto 

Sobrinho, portador do CPF: 362.699.131-87 e Patricia Rosa Morin, 

portadora do CPF: 021.118.921-90 ainda não adimpliram o crédito que se 

encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.
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Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25266 Nr: 625-73.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ribeiro da Costa - 

OAB:20820/O

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de INTIMAR o nobre causídico para, no 

prazo de 24 horas, devolver a esta Secretaria os autos do deste 

processo, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51277 Nr: 1108-30.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Candido Tomicha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parriao - 

OAB:13944/O, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerido.

Intime-se para que se manifeste em 05 dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo definitivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51367 Nr: 1198-38.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arquino Bispo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte exequente para, no 

prazo de 5 dias, dar andamento à execução, indicando bens para 

penhora, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57838 Nr: 199-46.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Solis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 

Brasília/DF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50640 Nr: 456-13.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Graca Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 

Brasília/DF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63610 Nr: 153-86.2018.811.0077

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubilan Pereira Lobo, Leonor Aparecida Rossi Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Pardo Agro Florestal S/A, Fazenda Canaa, 

Natel Gomes de Oliveira, José Eduardo Ramos, Newton Carlos Guedes 

Franco, Ester Mussalem Gomes de Oliveira, Giuliana Brandão Borges, 

Suzana de Souza Pedrosa Franco, Daniel Costa Morete, Cintia Pizza 

Pelizzer Morete, Ruy Simonato, José Osmar Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franz Hermann Nieuwenhoff 

Júnior - OAB:78982/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, 

ciência do despacho retro e providência, no prazo legal, em conformidade 

à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52579 Nr: 764-15.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 

Brasília/DF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30955 Nr: 254-70.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 

Brasília/DF.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50012 Nr: 1377-06.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Medeiros de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 

Brasília/DF.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63247 Nr: 1564-04.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Evangélico de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arlindo do Carmo - 

OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte requerente para participar da audiência de 

conciliaçãi designada para o dia 22/03/2018, às 14:30 horas.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57761 Nr: 164-86.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Lina de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 

Brasília/DF.

Cumpra-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 119983 Nr: 2862-53.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DIAS DA SILVA, JULIANO 

RAMALHO DIAS, SINVALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B MT

 “(...)Habeas corpus não conhecido. (HC 396.984/PA, Rel. Ministro JOEL 

ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 

15/02/2018). Grifei. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva, formulado por PAULO CESAR DIAS DA SILVA e 

SINVALDO PEREIRA DE SOUZA. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera-MT, 22 de fevereiro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito"
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